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2. Oto-Odyoloji Kongresi, 6-7 Mart 2021

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından, 6-7 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan 
Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyologlar ve Odyometrislerin katılımı ile 2. Oto-Odyoloji Kongresi'ne sizleri davet 
etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Bu kongremizde amacımız bilimsel anlamda yeniliklerin sunulduğu ve multidispliner çalışmaların birarada 
olduğu bir kongre düzenlemektir. Bu amaçla kongremizde Otolojideki yenilikler ile birlikte Odyoloji'deki güncel 
uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin de paylaşılması arzulanmaktadır.

Kongre programını düzenlerken otolojiye ilgi duyan Kulak Burun Boğaz Hekimleriyle birlikte Odyoloji alanında 
Odyoloji Uzmanları, Odyometrisler ve Odyometri öğrencilerine ilgi alanlarına yanıt verecek konferans ve kurslar 
online olarak planlanmıştır.

Kongremize tüm eğitim kurumlarındaki Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyologlar ve Odyometrislerin yoğun 
katılımını beklemekteyiz. Bilimsel programımızı özellikle eğitim sürecine yeni başlayan araştırma görevlilerinin 
bakış açısını genişletecek şekilde düzenlemekteyiz.

Kongremizde genç Odyoloji ve Odyometri öğrencileri için genç uzmanların yer alacağı oturumlar da bulunacaktır.

2. Oto-Odyoloji Kongresi'nin bilimsel ve sosyal açıdan unutulmayacak bir kongre olması dileğiyle sizleri 
6-7 Mart 2021 tarihleri arasında online kongremize bekliyoruz.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Onur Odabaşı

Bilimsel Sekreterya

Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut

DAVET
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İstanbul Rumeli Üniversitesi

09:00-09:15
Açılış konuşması
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. H. Tamer Dodurka

Kongre Bilimsel Açılış Konuşması
Prof. Dr. Onur Odabaşı

09:15-09:45
Otolojide Medikal İllüstrasyon ve 3D Animasyonun Önemi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
Dr. Merve Evren

09:45-10:15
Odyolojinin Tarihçesi
Hürol Erişçi

10:15-10:30
Çay ve Kahve Molası

10:30-10:50
Moleküllerin Titreşim Hareketi ve Titreşimin Ses 
Oluşumundaki Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Gören

10:50-11:10
Müziksel İşitmenin Önemi
Prof. Dr. Hanefi Özbek

11:10-11:30
Koklea Anatomisinde Varyasyonlar
Dr. Öğretim Üyesi Erdem Söztutar

11:30-11:50
İç Kulak Histopatolojileri
Prof. Dr. Ünal Uslu

11:50-12:10
Tonotopik Organizasyonunun İşitme Kayıplarındaki Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul

12:10-12:30
İşitme Kayıplarında Moleküler Biyolojinin Gelecekteki 
Önemi
Aleyna Avcıoğlu

12:30-13:30
Öğle Yemeği

13:30-13:50
Pediatrik Otoskopik Muayene
Op. Dr. Kemal Kef

13:50-14:10
Pediatrik Vertigo
Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut

14:10-14:30
Pediatrik Tinnitusa Yaklaşım
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sezim Şafak

14:30-14:50
İşitsel Nöropatiler
Öğretim Görevlisi Uzman Odyolog Levent Küfeciler

14:50-15:10
Kalıtımsal Bağ Dokusu Hastalıklarında İşitme Kaybı
Başak Ballıca

15:10-15:30
Pediatrik Odyolojide Test Bataryası
Araştırma Görevlisi Odyolog Melek Başak Özkan

15:30-16:00
ASSR ve Uygulamaları
Uzman Odyolog Engin Danişmen

16:00-16:30
Pediatrik İşitme Kayıplarında Aileye Yaklaşım
Çocuk Gelişim Uzmanı İdil Şengöz Tosun

16:30-17:00
Vestibüler Migrende Odyolojik Test Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
Öğretim Görevlisi Uzman Odyolog Özlem Ruhioğlu Çınar

6 Mart Cumartesi

Oturum Başkanları
Dr. Öğretim Üyesi Alev Cumbul
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ceylan

Oturum Başkanları
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sezim Şafak
Dr. Öğretim Üyesi Levent Küfeciler

Sabah Programı Öğle Programı

BILIMSEL PROGRAM
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09:00-09:15
Online Kongrelerin Önemi
Prof. Dr. Orhan Yılmaz

09:15-09:45
Pediatrik Hastalarda Vertigoya Yaklaşım
Prof. Dr. Onur Odabaşı

09:45-10:15
Yenidoğan İşitme Taramasında Özel Durumlar
Prof. Dr. Armağan İncesulu

10:15-10:30
Çay ve Kahve molası

10:30-11:00
İşitme Cihazı Kullanımının İletişime Etkisi
Prof. Dr. Cemal Cingi

11:00-11:20
Süperior Semisirküler Kanal Dehissans Sendromu
Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

11:20-11:40
Perilenfatik Fistül
Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

11:40-12:00
Kulak Barotravmalarında Tanı ve Tedavi
Prof. Dr Özmen Öztürk

12:00-12:15
Vertiginöz Migren ve Ayırıcı Tanısı
Doç. Dr Ülkü Figen Demir

12:15-12:30
Vertigo Olmaksızın Denge Bozukluğunda Ayırıcı Tanı
Dr. Öğretim Üyesi Tülin Coşkun

13:00-13:30
Vestibüler Disfonksiyonda Radyolojik Görüntüleme
Prof. DR. Düzgün Yıldırım

13:30-13:45
Tinnitusta Odyolojik Bulgular ve Tedavi Yöntemleri
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ahmet Şirin

13:45-14:15
Fonksiyonel Baş Savurma Testi (fHIT)
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ahmet Şirin
Odyolog Şahatay Çelik

14:15-14:30
Ani İşitme Kayıplarında Güncel Tedaviler
Doç. Dr. Mümtaz Taner Torun

14:30-15:00
Tuba Öztaki Hastalıkları ve Balon Tuboplasti
Prof. Dr. Ediz Yorgancılar

15:00-15:30
Koklear İmplant ve Odyolojik Değerlendirme
Prof. Dr. Ediz Yorgancılar

15:30-16:00
İmplant Uygulamaları ve Güncel Yaklaşımlar
Uzman Odyolog Muammer Gültekin

16:00-16:30
İşitme Cihazları ve Kulak Kalıplarında Doğru Uygulamalar 
Paneli
Moderatör Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu

Odyolog Furkan Büyükkal
Odyolog Sude Kaymakçı
Odyolog Selhan Gürkan

16:30-17:00
Odyolojide Kariyer İnşası
Moderatör Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu

17:00-17:15
Rehabilitasyon Açma Koşulları
Odyolog Şeyda Toska

17:15-17:30
Olgularla İşitsel Rehabilitasyon
Uzman Odyolog Seher Yılmaz

17:30-18:00
Hareket Hastalığı (Motion Sickness)
Op. Dr. Dastan Temirbekov

7 Mart Pazar

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Armağan İncesulu
Prof. Dr. Onur Odabaşı

Sabah Programı Öğle Programı

BILIMSEL PROGRAM
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18:30-19:00
Sanal Gerçeklik ile Vestibüler Testler ve Rehabilitasyon
Mine Tuna

19:00-19:20
Otolojide Geriatrik Sendrom ve Önemi
Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Cüre

19:20-19:40
Servis Kalitesinin Hasta İşitme Cihaz Kullanımı Üzerindeki 
Etkisi
Uzman Odyolog Bahtiyar Çelikgün

Sözlü Video Sunumlar

19:40-19:45
Tinnitus Hastalarında Hemogram Parametrelerinin 
Değerlendirilmesi
Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Cengiz

19:45-19:50
İşitme Cihazı Kullanımı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğretim Üyesi Ender Şahin

19:50-19:55
Tedavi Dirençli Kulak Akıntısı Olan Kronik Otit Hastalarında 
Asit Boriq Kullanımı ve Klinik Tecrübemiz
Op. Dr. Nesrettin Fatih Turgut

19:55-20:00
Pediatrik Otolojik Acillere Yaklaşım
Dr. Öğretim Üyesi Murat Enöz

20:00-20:05
Kronik Gürültünün Santral İşlemleme Becerilerine Etkisinin 
Değerlendirilmesi
Aydan İpek

20:05-20:10
2000 Hz Tone Burst Uyaran ile İşitsel Beyin Sapı 
Yanıtlarında Polarite Değişikliğinin Latans Üzerine Etkisi
Şeya Arslanbaş

20:10-20:15
TÜBİTAK 2209-A Hazırlık Aşamaları
Dilara Bektaş

20:15-20:20
Timpanometri ve Timpanogram Çeşitleri
Gözde Çelepi

20:20-20:25
Sahadan Endüstriyel Odyoloji
Eyüp Çağdaş

20:25
KAPANIŞ

7 Mart Pazar

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut 

BILIMSEL PROGRAM
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[S-01]

Otolojide Medikal İllüstrasyon ve Üç Boyutlu Animasyonun Önemi
Merve Evren

Ege Üniversitesi Teknoparkı Visuluma Bilimsel Görselleştirme, İzmir, Türkiye

Giriş: Medikal illüstrasyon, bilimsel verilerin görselleştirilerek, bilginin doğru aktarımını ve anlaşılır kılınmasını 
sağlayan bir sanat-bilim dalıdır. Otoloji gibi teorik bilginin yoğun ve altta yatan mekanizmaların karmaşık olduğu 
alanlarda, anlaşılabilirlik zorlaşmakta ve bilginin görsellerle desteklenmesi gerekmektedir.

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Günümüzde yaşam bilimlerine ait bilgiler büyük bir ivmeyle artmakta ve bu bilginin öğretilebilmesi 
için görsel unsurların doğru bir şekilde kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte üç 
boyutlu uygulamalara olan ilgi de artmaktadır. Tıp ve biyoloji gibi yaşam bilimleri ile ilgili birçok alanda iki boyutlu 
illüstrasyonlar ile birlikte üç boyutlu modeller kullanılmaya başlanmıştır. Otoloji gerek anatomik yapıların doğru 
tanımlanması, gerek işlevsel mekanizmaların ve patolojik süreçlerin anlaşılması açısından kritik bir tıp dalıdır. 
İnsanda işitme sistemi ile ilişkili vücut parçalarının doğru biçimde modellenmesi ve ilgili mekanizmaların sanal 
ortamda hareketlendirilmesi ile otoloji eğitimine önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Dış, orta ve iç 
kulaktaki yapıların illüstrasyonlarının ve üç boyutlu animasyonların hazırlanma teknikleri sunumun ana konusudur.

Sonuç: Öncelikle işlevsel mekanizmaların hareketlendirilmiş modellerle gösterilmesi, daha sonra da sanal sağlıklı 
insan işitme sistemi modelinin modifiye versiyonları ile işitme sistemi patolojilerinin görsel ifadesi; eğitim ve 
araştırma amaçlı kullanılması sunumun içeriğini belirlemektedir.
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[S-02]

Odyolojinin Tarihçesi
Hürol Erişçi
İstanbul, Türkiye 

Giriş: Odyoloji ve Odyolog terimlerinin ilk kullanıcısı kesin olarak bilinmemekle birlikte James Jerger a̓ göre 
en kuvvetli aday Raymond Carhart olup, ilk kullanımı 1946 yılına dayanmaktadır. Carhart, özellikle konuşma 
odyometrisi konusunda yaptığı çalışmalarda odyolojinin babası olarak anılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Ülkemizde Odyoloji Eğitimi Prof. Dr. Nazmi Hoşal ı̓n öncülüğünde Hacettepe Üniversitesiʼnde başlamıştır. 
Türkiye d̓e odyolojinin gelişimindeki köşe taşları; koklear implant ameliyatlarının başlaması, Ulusal Yeni doğan İşitme 
Taraması Programı ve Odyoloji Lisans Eğitiminin başlaması olarak sıralanabilir. Ülkemizde odyolojik cihazların 
kullanımı, Dünya d̓aki kullanımlarına paralel bir gelişme göstermiştir. Ülkemizde ilk prototip odyometre 1970ʼli 
yıllarda geliştirilmiş ancak ekonomik nedenlerle 1980ʼli yılların sonuna kadar seri üretimi yapılamamıştır. İşitme 
sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artması ve odyolojik cihazların teknolojilerindeki gelişme, bu sahada 
çalışacak meslek gruplarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Ancak, özellikle kamu hastanelerinde istihdam yeterli seviyeye 
ulaşmamıştır. 

Sonuç: Ülkemizde işitme cihazı pazarı Dünya pazarlarına paralel bir gelişme göstermekle birlikte yıllık satış adetleri 
benzer ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Satış adetlerinin artarak dünya ortalamalarına ulaşması durumunda, odyolog 
ve odyometrist istihdamının da artacağı bir gerçektir.
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[S-03]

Moleküllerin Titreşim Hareketi ve Titreşimin Ses Oluşumundaki Önemi
Yeliz Gören
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul Türkiye

Giriş: Maddeyi oluşturan atom ya da moleküller sürekli hareket halindedir. Bu hareket katı maddede denge konumu 
etrafındaki titreşimler, sıvı ve gazlarda ise hem titreşim hem de öteleme hareketleri şeklindedir. Titreşim hareketi, 
atomları bir arada tutan kimyasal bağın periyodik olarak uzayıp kısalması veya moleküldeki açıların periyodik olarak 
değişimidir. 

Gereç ve Yöntemler: Özgün araştırmalar, fizik ve odyoloji ders kitapları derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Ses dalgasının oluşabilmesi için titreşim oluşturacak bir kaynağa ihtiyaç vardır. Diyapazon dış paralel 
yüzeylerinden birine dik olarak uygulanan bir kuvvetle titreşmeye başlar. Titreşen diyapazon dış yakınındaki hava 
moleküllerini iterek moleküllerin birbirlerine daha yakın veya daha yoğun olduğu bir bölge oluşturulur. Bu yüksek 
yoğunluklu bölgeye compression (sıkışma, yüksek basınç) denir. Diyapazonun ucu geri hareket ettiğinde, yakınındaki 
hava molekülleri birbirinden uzaklara yayılır ve moleküllerin yoğunluğunun düşürüldüğü bir bölge oluşturulur. Bu 
düşük yoğunluklu bölgeye ise rarefaction (seyrekleşme, düşük basınç) denir. Diyapazon titreşmeye devam ettikçe, 
bir dizi compression ve rarefaction oluşumlar oluşur. Bu bölgelerdeki moleküller yakınındaki diğer moleküller ile 
çarpıştığından, compression ve rarefaction oluşumlar diyapazondan uzaklaşır. Böylece havada görünmez bir dalga 
hareketi oluşur. Dalga, ortamda hareket ederken, enerji ortamın bir parçacığından diğer parçacığına titreşim enerjisi 
olarak transfer edilmiş olur. Diyapazon gibi titreşebilen kaynakların (ses kaynağının) ürettiği titreşim ile oluşan, 
havada (iletici ortamda) yayılan, kulak (alıcı) ile algılanabilen bu dalgalara ses dalgası denir. İnsan sesinin kaynağı, 
akciğerlerde sıkıştırılan havanın sahip olduğu potansiyel enerjidir. Basınçlı havanın ses tellerinin arasından geçerken 
dalgalanmasıyla ses dalgalarına dönüşüm gerçekleşmiş olur. Ancak bu ham ses bir cızırtıya benzer. Ham sesin boğaz, 
ağız ve burun boşluklarında şekillendirilmesiyle her insanın parmak izi kadar özgün olan ses tonu ortaya çıkar. Çıkan 
özgün sesin dil, damak ve dişlerin yardımıyla konuşmaya dönüştürülmesi, anlamlandırılması gereklidir.

Sonuç: Sesin var olabilmesi için dalga hareketinin mutlaka olması gerekmektedir. Dalga hareketi de madde 
titreşiminin bir sonucudur.
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[S-04]

Müziksel İşitmenin Önemi
Hanefi Özbek
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş: Müziksel işitmenin ses frekanslarını birbirinden ayırt etme yönünden incelenmesi ve bunun hem Türk Müziği 
ile uğraşanlar hem de odyoloji için önemini vurgulamaktır.

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur.

Bulgular: Bu bildiride “müzik, ses, sesi meydana getiren unsurlar, ses frekanslarını yorumlama ve müziksel işitme” 
konuları açıklanmış; farklı seslerin frekanslarını ayırt etmenin piyano sazı (Avrupa Müziği) ile mızraplı tanbur 
sazı (Türk Makam Müziği) açısından ne anlama geldiği üzerinde durulmuştur. Türk Makam Müziğiʼndeki ses 
aralıkları gösterildikten sonra örnek olarak hicaz ailesi ses aralıkları (artık ikili aralıkları) mızraplı tanbur sazı ile 
örneklendirilerek dinletilmiş, ayrıca porte ve ses çizgisi üzerinde bunlar ayrı ayrı gösterilmiştir. Türk Makam Müziği 
ile uğraşanlar için farklı iki ses arasında duyulabilecek en küçük frekans farkı bile çok önemlidir. Bu kişilerin işitme 
sağlığının korunması, bu konuda gelişebilecek patolojilerin önlenmesi, tespiti ve bunların tedavisi yönünden odyoloji 
bilim alanı çok kıymetlidir.

Sonuç: Odyoloji bilim alanının, özellikle Türk Müziği ile uğraşan kişiler başta olmak üzere insanların işitme 
sağlığı yönünden ses frekans farklarını fark etme yetisi üzerinde özenle durmaları ve bu konudaki farkındalıklarını 
güncellemeleri önerilir.
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[S-05]

Koklea Anatomisindeki Varyasyonlar
Erdem Söztutar
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Koklea, iç kulakta işitmenin reseptör organı olarak görev alan salyangoz şeklinde bir organdır. Kemik labirentin 
kokleaʼyı oluşturan kısmı sarmal yapan bir kemik kanal gibidir ve canalis cochlearis adını alır.

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur.

Bulgular: Kemik kokleanın içi periosteum ile kaplıdır ve perilymph sıvısı ile doludur. En sivri kısmına cupula, tabanına 
basis adı verilir. Taban çapı ortalama 9 mm ve yüksekliği 5 mm d̓ir. Canalis cochlearis 35 mm uzunluğunda ve 3 mm 
yüksekliğinde bir kanaldır. Sağ ve sol koklea arasında fark yoktur ancak erkeklerde %3 daha uzundur. Kokleanın zar 
labirentine ductus cochlearis denir, kesitlerde üçgen şeklinde scala media olarak bilinir ve için endolymph doludur. 
Ductus cochlearisʼin cupula d̓aki kör ucuna lagena adı verilir. Scala mediaʼnın üstünde scala vestibuli ve altında scala 
tympani (ST) adı verilen kanallar bulunur. Cupula d̓a scala vestibuli ve tympani, helicotrema adı verilen bir geçit ile 
birbirine bağlanır. Membrana basilaris (MB) üzerinde Corti organı bulunmaktadır. Membrana basilarisʼin uzunluğu 
35 mm d̓ir ve basis dar, cupula daha geniştir. Membrana basilaris uzadıkça düşük frekansı işitme kabiliyeti artar. 
Corti organındaki tüy hücre sayısı 14.600 ile 20.400 arasında değişir. Nervus cochlearis 22.800 ile 40.000 adet sinir 
lifi barındırır. Bir oktav ses için 2.5 mm MB uzunluğu ayrılmıştır. Koklea esas olarak arteria labyrinthi tarafından 
beslenir. Ancak kanlanması bireyler arasında farklılıklar gösterebilir. Venleri ise genellikle arterlerini takip eder. 
Koklea implantlarının yerleştirilmesi sırasında kokleanın boyutları ve şekli önemlidir. Kokleanın uzunluğu ve genel 
şekli %35 oranına kadar varyasyon göstermektedir. Taban ölçüleri 8.5-10.1 ve 6.5-7.6 mm arasında değişkenlik gösterir. 
Dönüş sayısı ise 2.39 ile 2.84 tur olarak varyasyon gösterir. Koklea implantının yerleştirildiği  STʼnin boyutları da 
bireyler arasında ve ST uzunluğu boyunca belirgin farklılıklar göstermektedir. Scala tympani içinden geçebilecek 
elektrot boyutu tabanda 1.2 mm iken, ilk turdan sonra 1 mm civarlarına düşmektedir.

Sonuç: Scala tympani içine elektrot yerleştirecek cerrahların ve bunları üreten firmaların koklea varyasyonlarını 
bilmesi, elektrot boyutlarının hastaya göre tasarlanması ve optimal yerleşim için önem taşımaktadır.
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[S-06]

İç Kulak Histopatolojisi
Ünal Uslu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: İç kulak fertilizasyondan sonra 4. haftanın başında art beyin kaudal ektodermin kalınlaşarak otik plağı 
oluşturması ile gelişmeye başlar. Otik plaktan gelişen otik vezikülün ventralinden sakkül ve kohlear kanal dorsalinden 
utrikül ve yarım daire kanalları gelişir. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: İç kulaktaki membranöz labirent ventralden dorsale doğru koklea, sakkül, utrikül ve yarım daire 
kanallarından oluşur. Membranöz labirentin özelleşmiş bölgeleri spiral organ, makula ve ampuller kristadır. İç kulak 
histopatolojisi ile ilgili olarak 28 Şubat 2021 tarihinde PubMed d̓e “inner ear histopatology” anahtar kelimesi ile 
1945 d̓en günümüze 11061, “inner ear disease histopatology” ile 5425 sonuç elde edilmiştir. Manrique-Huarte ve 
ark.nın derlemesinde Menniere hastalığı, viral labirentitis, vesitibüler nörinit ve vesitibüler ototoksitenin histopatalojik 
bulguları özetlenmiştir. Oberman ve ark. Meniere hastalığının temel histopatolojik bulgusu olarak endolenfatik 
hidrops saptamıştır. Greco ve ark.nın derlemesinde Meniere hastalığının ultrastrüktürel histopatolojik bulguları 
gösterilmiştir. Ferster ve ark. sekonder hidropsa yola açan hastalıklara eşlik eden çeşitli histopatolojileri göstermiştir. 
Gacek belli başlı iç kulak hastalıklarından biri olan tekrarlayan pozisyonel vertigo vakalarına yol açan nedenleri 
ve ultrastrüktürel histopatoloji bulgularını tespit etmiştir. İç kulak hastalıklarından biri de ilaca bağlı ototoksitedir. 
Cabezon ve ark.nın mini derlemesinde ototoksite sonucu görülen ultrastrüktürel değişiklikleri görselleştirmiştir. Xie 
ve ark.nın yaptıkları immunofloresan çalışmada gentamisin ile ototoksite oluşturulmuş ve kokleadaki tüy hücreleri, 
serbest oksijen radikallerinin etkisi ve histon asetilasyonu değerlendirilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak belli başlı iç kulak hastalıkları ışık, elektron mikroskop ve fluoresan mikroskop ile histopatolojik 
olarak değerlendirilmiş ve bu hastalıkların iç kulakta yaptığı hasar oluş mekanizmaları ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Hastalıkların etyopatojenitesinin aydınlatılması bu hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine ve mevcut 
tedavilerin etkinliğinin gösterilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle belli başlı iç kulak hastalıklarının tam olarak 
aydınlatılmamış oluş mekanizmalarının anlaşılması için histopatolojik yöntem ve bulgulara hala ihtiyaç duyulmaktadır.
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[S-07]

Tonotopik Organizasyonun İşitme Kayıplarındaki Önemi
Alev Cumbul
Yeditepe Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Tonotopi Yunanca tonometre anlamındadır. Tonotopi ise farklı frekanstaki seslerin beyinde işlenerek beynin 
komşu bölgelerinde uzaysal olarak düzenlenmesidir. İşitme kayıplarında tonotopik organizasyondaki bozulma 
önemlidir. 

Gereç ve Yöntemler: İşitme kayıplarının tonotopik organizasyonundaki önemini açıklamak için PubMedʼteki orijinal 
makaleler ve kitaplar araştırılarak ve analizleri yapılarak konu hazırlanmıştır. 

Bulgular: Frekanslar açısından bakıldığında beynin farklı bölgelerinde her frekansın temsil edildiği bölgeler tonotopik 
organizasyonu oluşturmaktadır. Bu organizasyon ilk defa 1899 yılında Vladimir E. Larionov tarafından “On the 
musical centers of the brain” olarak tanımlanmıştır. 1920 yılında ise Georg von Békésy, koklear anatomi ve tonotopik 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Békésy, kokleayı geniş bir şekilde açmış ve kobay, tavuk, fare, sıçan, inek, fil ve insanda 
hareketi görsel olarak gözlemlemek amacıyla flaş ışığını ve mikroskobu kullanmıştır. Bu sayede tonotopinin temel 
prensibini geliştirmiştir. Yaptığı bu çalışmayla 1961 d̓e Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü almıştır. Gelişen teknoloji ile 
birlikte tonotopi de geliştirilmiştir ve bu haritaların retinopatiye benzer organizasyonları oluşturduğu gözlemlenmiştir. 
Frekansların koklea organı boyunca algılanması, kokleanın başlangıç kısmı olan taban kısmında bazillar membranın 
kalın olması nedeniyle yüksek frekanslara izin verirken kokleanın bitiş bölgesinde bu algılama düşük frekanslara 
izin vermektedir. İşitme kayıpları, sensörinöral ve iletimsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaşlanma, ilaç yan etkileri, 
işitme sisteminde meydana gelen tümörler sensörinöral iken kulakta sıvı birikimi, kirleri, yabancı maddeler, alerjik 
rahatsızlıklar ve kulak zarındaki hasarlar iletimsel nedenlerdir. Bunun yanında genetik hastalıklar, enfeksiyonlar ve 
kafa travmaları da karma kayıplar olarak da sınıflandırılmıştır. İşitme kayıplarındaki patolojisinde, Stria vascularis/
spiral ligament, sensory tüy hücreleri ve Auditory sinirleri/spiral ganglion hücrelerinde meydana gelen hasarlar 
yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda kokleadaki stria vaskülerisin bağ dokusundaki yapısal hasarlar, bu bölgedeki 
histolojik yapının kaybolması sonucunda işitme kayıpları meydana gelebilmektedir. İşitme kayıplarının diğer bir 
nedenleri ise kokleadaki tüy hücrelerinde meydana gelmektedir. Bu bölgedeki epigenetik faktörleri oluşturan DNA 
metilasyonu ve Histon modifikasyonları hücrelerin mitokondrial aktivite ve mitokondrial genleri bozabilmektedir. 
Hücrelerde oluşan oksidatif stres ve DNA hasarı ile yapısal fonksiyon bozulmaktadır. Hücrelerde ortaya çıkan 
serbest radikaller ile hücrelerdeki mekanizma hasara uğramaktadır. Hücrelerin membranındaki sodium, potasyum 
ve kalsiyum geçişlerini sağlayan geçiş sistemleri fonksiyonunu yitirerek işitmenin beyne iletildiği sinir lifleri olan 
bağlantıları hasara uğratmaktadır. Hücrelerde meydana gelen enflamasyon sonucunda da salınan IL-1β and TNF 
faktörleri de yine fonksiyon bozucu özelliklere sahiptir. Bütün bu mekanizmalar ile hücrelerde apoptosis meydana 
gelerek hücre ölümleri gerçekleşmektedir. 

Sonuç: İşitme kayıplarında oluşan bu histopatolojik durumlar ile tonotopik organizasyon bozularak kokleadaki farklı 
frekanstaki seslerin iletilmesi aksamaktadır.
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[S-08]

İşitme Kayıplarında Moleküler Biyolojinin Gelecekteki Önemi
Aleyna Avcıoğlu
Yeditepe Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Moleküler biyoloji, canlı mekanizmalarını moleküler seviyede inceleyen, genetik ve biyokimya bilgisi ile 
araştırmalarını pekiştiren bir biyoloji dalıdır. Özellikle, son on yılda işitme kaybının önlenmesi ve tedavisinde, 
özellikle iç kulak kaynaklı sorunlarda, moleküler biyoloji yer almaya başlamıştır.

Gereç ve Yöntemler: Pubmed’te özgün araştırmalar incelenerek derlenmiştir.

Bulgular: Moleküler biyoloji ile tedavi yöntemleri üç ana başlıkta incelenebilir;

1) Gen Terapisi

Gen terapisinin amacı, hastalığı iyileştirebilecek gen ürünlerini ifade etmek için hastaya eksojen genleri tanıtmaktır. 
Genetik sağırlığın ve vestibüler bozukluğun önlenmesi ve tedavisi için özellikle çekicidir. En sık sinirsel tip (SNHL) 
işitme kayıplarında; genetik mutasyonların yarattığı işitme kayıplarında kullanılır. Gen terapisi, gen düzenleme, gen 
ekleme ve gen bazlı immünoterapi şeklinde gerçekleştirilebilir.

2) miRNA Tedavileri

Protein kodlamasında yer almayan ancak protein biyosentezi için başlıca regülatör olan, 20-22 nükleotitlik, küçük 
RNA tipidir. miRNA, 2006’dan bu yana memelilerde iç kulak araştırmalarında gen regülasyonu amacıyla kullanılır. 
Günümüzde bilinen, 74 adet miRNA, işitsel ve vestibüler kısımda farklı şekilde ifade edilirler.

3) Kök Hücre Terapileri

Kök hücreler, çoğalma ve kendilerini yenileyebilme, diğer hücrelere farklılaşabilme özelliğine sahip hücrelerdir. İşitme 
kaybını tedavi etmek için iki kök hücre temelli yaklaşım vardır;

I. Corti içerisindeki yerleşik kök hücreler uyarılır, bu sayede bu kök hücreler yeniden düzenlenmiş olur. Bu kök 
hücrelerin, hasarlı tüy hücrelerinin yerini almasını sağlar.

II. İç kulağa kök hücre nakli.

Sonuç: İşitme kayıplarında moleküler biyolojik çalışmaların önemi zamanla ve gelişen teknoloji ile artmaktadır. 
Gelecekte bu çalışmaların güçlenmesi ile birlikte, gen terapisinde ve miRNA tedavilerinde daha iyi sonuçlar almak için, 
sağırlık yaratan genler hakkında daha çok bilgiye sahip olunması ve kokleada ki gen ekspresyonlarının tüm hatlarının 
anlaşılması amaçlanmaktadır. Ek olarak, güncel çalışmalar, kök hücre terapilerinde, hücrelerin uygulamadan sonra 
sağ kalım oranının arttırılması ve doğru implantasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
noktada, kokleada ki sıkı bağlantıların bozulması ve/veya potasyum konsantrasyonunun düşürülmesi için kullanılan 
yöntemler çeşitlendirilmelidir. Böylece kök hücre çalışmalarında da daha yüksek oranda başarı sağlanabilir.
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[S-09]

Pediatrik Otoskopik Muayene
Kemal Kef
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Edirne, İstanbul

Giriş: Bebek ve küçük çocukların muayenesi erişkinlerden zordur. Otoskopik değerlendirmeye başlamadan önce 
çocuklar için ebeveynlerine neler yapılacağı, nasıl yapılacağı sade bir dille anlatılmalıdır.

Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar - II Cilt ve PubMed e̓ özgün çalışmalar 
derlenerek hazırlanmıştır.

Bulgular: Ağlayan ve huzursuz bir çocukta sağlıklı muayene yapılamaz. Bebeklerin doyurulmuş ve hijyenik 
bakımlarının yapılmış olması otoskopik muayene için önemlidir. Küçük çocuklar anne veya babasının kucağında 
başları ebeveyninin göğsüne doğru dayanmış ve yana çevrilmiş şekilde tutturularak muayene edilmelidir. Ebeveyn 
bir eliyle çocuğun başını kendine doğru sabitlerken diğer eliyle de çocuğun kollarını tutmalıdır. Aurikula (kulak 
sayvanı) ve etraf cildine ait renk değişiklikleri, döküntü, enfeksiyon, tümöral lezyonlar geçirilmiş ameliyata ait 
skar dokusu, kondrit ve perikondrit, alerjik reaksiyon bulguları, preauriküler girinti ve fistüller, damarsal patolojiler 
dikkatle aranmalıdır. Doğumsal anomaliler, simetri, büyüklük, hipoplazi veya atrezi, hematom olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Aurikulanın başla yaptığı açı 30°ʼnin üzerinde olduğunda ve antiheliksin gelişmediği durumlarda 
kepçe kulak görünümü ortaya çıkar. Fizyolojik bir zararı yoktur. Kulak yolunda enfeksiyon, buşon yabancı cisim, 
ekzostoz, osteom, kırık hattı, akıntı, tümöral değişim olup olmadığı araştırılmalıdır. Kulak zarı (timpanik membran) 
muayenesinde ise retraksiyon poşları, kolesteatom, enfeksiyona bağlı kızarıklık, hemotimpanum (orta kulakta kan 
olması), perforasyon, malleusun duruşu, kulak zarı üzerinde sıvı reflesi olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Sonuç: Doğrudan otoskopik muayeneye geçmeden önce kulak sayvanı, kulak girişi ve etraf bölgeler kontrol 
edilmelidir. Doğru tanı için uygun koşullar oluşturularak otoskopik muayene yapılmalıdır.
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[S-10]

Pediatrik Vertigo
Fuat Bulut
Özel Çorlu Reyap Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Programı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Pediatrik vestibüler sistem hastalıklarında tanıda ve tedavide gecikme olursa çocuğun gelişimi olumsuz 
etkilenecektir. Bu nedenle pediatrik vertigonun erken tanı ve tedavisi önemlidir.

Gereç ve Yöntemler: PubMedʼte yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Sese bağlı olarak ortaya çıkan vertigo, işitme kaybı veya hiperakuzi süperior semisirküler kanal dehissans 
sendromu ve perilenfatik fistül habercisi olabilirken pozisyonel vertigo benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) 
için karakteristiktir. Benign paroksismal vertigo, 2-6 yaş pediatrik yaş grubunda en sık epizodik vertigo nedeni olup 
kısa süren vertigo atakları, nistagmus, postural dengesizlik klinik olarak görülür. Pediatrik BPPV zamanla remisyona 
girse de bazı çocuk hastalarda migrene dönüşebilir. Vestibüler migrende baş ağrısıyla vertigo birlikte görülmektedir. 
Vestibüler migrende atak süresi saniyeler ya da günler sürebilir. Bu hastalarda migren atakları arasında herhangi bir 
yakınma olmaz. Pediatrik Meniere hastalığının iç kulak malformasyonlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Daha 
önce yapılan bir çalışmada vertigo şikayeti ile kulak burun boğaz kliniğine gelen hastaların %2.5-6 s̓ına epilepsi tanısı 
konmuştur. Yapılan bir çalışmada postmatürlerde vestibüler fonksiyonda bozulma ortaya konmuştur. Çoğu Meniere 
olgusu anormal servikal vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (cVEMP)ʼler ve pozitif rekrütman fenomeni 
sergilese de erişkinlere kıyasla bu anormalliklerin oranı düşüktür (cVEMP (20%) ve oküler vestibüler uyarılmış 
miyojenik potansiyel (oVEMP) (13%)).

Sonuç: Gelecekte çocuk yaş grubunda vestibüler fonksiyonları kolayca tarayan yöntemlerin bulunması ile birlikte 
vestibüler tarama test programları yapılabilir. Böylece erken tanı ve tedavi için vestibüler disfonksiyonlu çocuk 
hastalarda başarı sağlanabilir.
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[S-11]

Pediatrik Tinnitus
Ayşe Sezim Şafak
Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Tinnitus, ortamda ses olmaksızın bireyin tek veya iki kulakta monoton (tekdüze) ses duymasıdır. Çocukluk 
çağında tinnitus frekansı şikayetleri tam açıklanamadığı için erişkin birelere kıyasla daha düşük gözlenir. Yapılan 
çalışmalarda özellikle orta dereceli işitme kayıplarında daha fazla görüldüğü ve tiz sesleri tuttuğu saptanmıştır. 
Pediatrik tinnitusta tanı ve tedavide gecikme olursa çocuğun gelişimi zihinsel, akademik, psikolojik olarak 
etkilenecektir. Bu nedenle pediatrik tinnitusun tanı ve tedavisi önemlidir.

Gereç ve Yöntemler: PubMedʼte yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışmalar tinnitusun başlaması ile tanısı arasında ortalama 12 ay gibi bir süre olduğunu gösterir. 
Çocukluk çağı çınlamasının alt yapısında en sık işitme kaybı olmakla birlikte hiperakuzi ile seyreden orta kulakta sıvı 
birikimi, yüksek ses travması, çene eklem problemleri, kafa travması, psikolojik problemler de nedenler arasındadır. 
Özellikle tek taraflı tinnitusu olan çocukta demyelizan hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Vestibüler 
schwannomanın da ekarte edilmesi için MRG tetkiki istenmelidir. Tedavi sürecindeki ilk basamak yüksek sese 
maruziyetinin azaltılmasıdır.

Sonuç: Özellikle pediatrik tinnitus ile ilgili kliniklerin azlığı tanıyı geciktirmektedir. Tinnitus çocuklarda uyku ve 
konsantrasyonu doğrudan etkilediği için öğrenme güçlükleri, depresyon ve içe kapanıklık görülmektedir. Bu nedenle 
erişkinlerin çocuğun ifadelerinden şüphelenilip KBB hekimine başvurması gerekir.
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[S-12]

İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu
Levent Küfeciler
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Programı, İstanbul, Türkiye
İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Klinik bulgular ile odyometrik sonuçlar arasında tutarsızlıkların olduğu hastalar uzun yıllar araştırma konusu 
olmuş ve 2008 yılında ortak fikir birliğine varılarak bu hastalar işitsel nöropati spektrum bozukluğu adı altında 
tanılanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: PubMedʼte yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır.

Bulgular: İşitsel nöropati spektrum bozukluğu dış tüy hücre fonksiyonunun korunduğu, progresif ya da transient, 
hafif-ileri dereceye kadar işitme kaybı ile seyreden işitme sinirinde afferent nöral aktivitede ve santral işitsel yolda 
bozuklukla karakterize işitme bozukluğunun bir formudur. Patoloji, işitme sisteminin farklı seviyelerini tutar. 
Hastalarda görülen en sık şikayetler gürültülü ortamlarda algılamada azalma, işitmede dalgalanma, çocuklarda okul 
performansında azalma, işitme cihazından verim almama ve anlama sorunlarıdır. Tanıda saf ses eşiklerine göre 
beklenilenden kötü konuşma ayırt etme skorları, başarısız frekans ayrımı, akustik reflekslerin anormalliği görülür. 
İşitsel beyin sapı yanıtı (ABR)ʼnda V. dalganın olmaması, morfolojik bozuk ve pozitif koklear mikrofonik yanıtı elde 
edilir. Hastalarda otoakustik emisyon yanıtları elde edilir. İşitme cihazı kullanan hastalarda zayıf yanıtlar gözlenir. 
Ayrıca kortikal yanıtlar ve EcochG testlerinde de anormallikler görülmektedir. Tanı konulan hastalara koklear sinir 
aplazisi veya anomalisi açısından mutlaka BT ve MRG yaptırılmalıdır. 

Sonuç: İşitsel nöropatide normal dış saçlı hücreler mevcut iken, iç saçlı hücreler, koklear sinir veya sinir ile bu alanlar 
arasında nöral veya sensöriyel yanıtta bozukluk mevcuttur. Ancak santral sinir sisteminde patoloji söz konusu değildir. 
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[S-13]

Kalıtsal Bağ Dokusu Hastalıklarında İşitme Kaybına Yaklaşım
Başak Ballıca
Bahçeşehir Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kalıtsal bağ dokusu hastalıkları, pek çok farklı gendeki mutasyonlara bağlı olarak, kolajen ve elastin gibi 
makromoleküllerdeki yapısal ve işlevsel bozukluklarla ortaya çıkar. Bu hastalıklar nadir hastalıklar olarak düşünülse 
de, geniş bilgi sahibi olunmadığı, fenotipik özellikler ve klinik seyir değişkenlik gösterdiği için nadir tanı alan 
hastalıklardır. Çalışmaların çoğu, ana mortalite ve komorbitide nedenleri üzerine yoğunlaşmış olsa da, işitme kaybı 
(İK) bu hasta gruplarında göz ardı edilemeyecek bir problemdir.

Gereç ve Yöntemler: Literatürdeki vaka kontrol çalışmaları, retrospektif çalışmalar ve meta analizler derlenerek 
hazırlanmıştır. 

Bulgular: Yapılan çalışmalarda Marfan sendromlu hastalarda İK %52 oranında gözlemlenmiştir. En sıklıkla görülen 
iletim tipi İK, kronik otitis media, östaki tüp disfonksiyonu ile, karma tip İK daha çok kraniyofasiyal deformiteler, 
kulak kemik deformasyonları, sensörinöriyel İK ise vasküler sistemi ilgilendiren hipertansiyon gibi rahatsızlıklara 
ilişkilendirilmiştir. Ehlers-Danlos hastaları ile yapılan çalışmalar hastaların %23ʼünde İK raporlarken, hastaların 
eşit oranda sensorinöral ve iletim tipi İK, daha az sıklıkla karma tip İK d̓en etkilendikleri bildirilmiştir. İletim 
tipi İK, timpanik membran, kulak kemikleri ve eklemlerinin kolajen yapısındaki değişiklikler, sensorinöral İK 
vasküler yapının frajilitesi nedeniyle kokleayı besleyen mikrovasküler yapıların hasarlanması gibi nedenler sorumlu 
tutulmuştur. Osteogenezis imperfekta azalmış kemik kitlesi ve kemik frajilitesi ile bilinen, ana bulgularında İK yer alan 
bir rahatsızlıktır. İşitme kaybı prevelansı %46-57 aralığında olup, en sık Tip-1 OI d̓e görülmektedir. İşitme kaybında 
koklea ve çevresindeki kemik yapılarının demineralizasyonu, kulak kemiklerindeki fraktürler, stria vaskülarisin 
kalsifikasyonu ve atrofisi gibi nedenler sorumlu tutulmuştur. Stickler sendromu, progresif-artro-oftalmopati olarak da 
bilinir ve hastaların %63ʼünde İK görülmektedir. İşitme kaybı etyolojisinde kronik otitis media, hipermobil timpanik 
membran, kulak kemik hipermobilitesi ve malformasyonları, yarık damak suçlanmıştır. Alport sendromu, kardinal 
bulgularında iki taraflı sensörinöral işitme bulundurmakta ve tip-4 kolajenin kokleanın yapısında önemli bir yere 
sahip olması nedeni ile, mutasyonu yapısal ve histopatolojik değişikliklere yol açmaktadır. İşitme kaybı etyolojisinde, 
korti organı ve baziler membranın seperasyonu ve korti organı dismorforgenezisi gibi nedenler bildirilmiştir.

Sonuç: Kalıtsal bağ dokusu hastalıkları hakkında yapılabilecek olan deneysel çalışmalar, post-mortem çalışmalar 
ve gelişen görüntüleme teknolojileri, koklea ve mikrovaskülarizasyonundaki değişiklikleri ve bu grup hastalarda İK 
oluşum mekanizmalarını daha iyi anlamada bizlere ışık tutacaktır.
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[S-14]

Pediatrik Odyolojide Test Bataryası
Melek Başak Özkan
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Odyolojide test bataryası birbirinden bağımsız değildir, birbirinin tamamlayıcısıdır. Pediatrik grupta işitme 
değerlendirmesi yaşa ve gelişim özelliklerine uygun objektif ve subjektif testler kullanılarak yapılır.

Gereç ve Yöntemler: İşitme tarama programları ile erken dönemde rehabilite edilen pediatrik grup okul yaşlarına 
geldiğinde normatif değerlere sahip olmaktadır. Pediatrik grupta işitsel fonksiyonun değerlendirilmesinde farklı testler 
birlikte kullanılmalıdır. Çocuğun işitsel profilini belirlemek için bir test bataryası yaklaşımının kullanılması ‘çapraz 
kontrol ilkesiʼ olarak tanımlanır. 

Bulgular: Odyolojik değerlendirmede bebeğin/çocuğun bakımını üstlenen kişilerden öykü alma çocuk hakkında 
fikir edinmemizi sağlar. Öykü odyolojik tanının neredeyse yarısıdır. Davranım odyometrisi özellikle çok küçük 
olan ve/veya koopere olamayan, ek problemi olan bebek ve çocuklarda objektif test yöntemleri uygulanır. İlk 
değerlendirmeden itibaren incelemeye alınan bebek veya çocuk, davranım yöntemleri ile test edilebilir olgunluğa 
gelince objektif yöntemlerden elde edilen veriler davranım testleriyle birlikte tekrar değerlendirilir.

Sonuç: Pediatrik grupta dikkat süresi kısadır, işbirliği sağlamak zordur. Bu nedenle testlerin mümkün olduğunca hızlı, 
güvenilir ve amaca uygun yapılması, sonuçların deneyimli odyologlar tarafından çocuğun yaşına uygun test bataryası 
üzerinden değerlendirilmesi test sonuç ve sürecini olumlu yönde etkiler. 
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[S-15]

ASSR ve Uygulamaları
Engin Danişmen
Erişçi Akademi, İstanbul, Türkiye

Giriş: İşitme eşiklerinin tayini, hızlı tarama klik işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) veya frekans değerlendirme için tone-
burst ABR uygulanarak zor ve zaman alan bir işlemdir.

Gereç ve Yöntemler: PubMedʼte yer alan özgün araştırmalar ve üretici firma dökümanlarından derlenerek 
hazırlanmıştır.

Bulgular: Yeni nesil  işitsel kararlı-durum yanıtları (auditory steady-state responses; ASSR) dual algılama motoru 
ile hastadan gelen yanıtları hem faz hem de yön olarak temel modülasyon oranının 12. harmoniklerini de hesaba 
katarak değerlendirmektedir. Büyük genlikli dalga formlarının oluşturulabilmesi için sinir liflerinin ateşlenmesindeki 
senkronizasyon tüm uyarılmış potansiyel testlerinde önemlidir. Ancak, ne geniş bant klik ne de frekans spesifik 
tone-burst uyaranlar ile nöral senkronizasyon optimum düzeyde sağlanamamaktadır. Bu nedenle yeni nesil ASSR 
teknolojisinde CE-Chirp® uyaranlar kullanılmıştır. CE-Chirp® insan denekler üzerinde uzun yıllar süren araştırmalar 
ve çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, ortalama bir insan kokleasında oluşan en uygun 
gecikme modelinde karar kılınmış ve sonucunda CE-Chirp® uyaran elde edilmiştir. Bu özellik klinisyenler için 
daha büyük genlikli dalga formları elde ederek eşik tayininin kolayca bulunması anlamına gelmektedir. Geniş bant 
CE-Chirp® uyaran klik ile aynı spektrum ve aynı kalibrasyon (peRETSPL) özelliklerine sahiptir. Her iki uyaran 
arasındaki fark ise uyaranda bulunan alçak, orta ve yüksek frekanslı bileşenlerin zamanlamasının değiştirilerek daha 
fazla nöral senkronizasyon sağlanmasıdır. CE-Chirp uyaran ile yapılan ASSR testi klinisyene hem hız hem de diğer 
klinik testlerin doğrulanması için imkan sağlamaktadır. Kortikal testlerle karşılaştırmalı olarak yapılan çalışmalarda 
özellikle 40 Hz ASSR eşiklerinin davranışsal testlerle uyum sağladığı görülmüştür. Yeni nesil ASSR teknolojisi ile 
daha doğru eşik tespiti optimum sürede sağlanmaktadır.

Sonuç: Özellikle pediatrik hasta gruplarında tonal ABR oldukça uzun sürmekte ve bu süreye dayalı olarak pediatrik 
hasatanın uyku süresinde bu testin yapılması zorlaşmaktadır. ASSR testinin işitme eşiklerinin tespitindeki başarısı 
ve test süresini anlamlı derecede kısalttığı kanıtlanmış olup doğrultuda, doğru ve hızlı işitme eşiği değerlendirmesi 
yapılabilir.
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[S-16]

Pediatrik İşitme Kayıplarında Aileye Yaklaşım
İdil Şengöz Tosun
Mina Danışmanlık, Tekirdağ, Türkiye 

Giriş: Aileler çocuklarının engelini öğrenkleri anda karmaşık bir ruh haline girer ve çocuğun özellikleri ile ailenin 
beklentileri arasında uyuşmazlık yaşanır. Ne yazık ki özel gereksinimi, işitme engeli olan çocuk aileye birtakım 
zorluklar sunmaktadır ve aile bunu ilk etapta kabullenmekte zorlanacaktır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Engel Durumunu Öğrenen Ailenin Verdiği Tepkiler: Şok, Reddetme, Acı çekme/depresyon, Suçluluk 
Duyma, Kararsızlık, Kızgınlık duyma, Utanma ve mahcup olma, Pazarlık etme davranışı - anlaşmaya varma davranışı, 
Uyum sağlama, kabullenme ve yeniden başlama. Aileler çocuğun yüksek yararı için tüm açılardan çocuğun desteğini 
sağlayacak sağlık personeli ile en kısa sürede multidisipliner bir çalışma programı oluşturmalıdır. Çocuğun tanılanıp, 
cihazlandıktan sonra eğitime başlaması, takibi, bilgilendirmesi gibi durumlarda rehberlik ve danışmanlık hizmetinden 
faydalanması gerekir. Sürece dahil olacak uzmanlar; KBB Uzmanı, Psikiyatri Uzmanı, Özel Eğitim Uzmanı/Dil 
Konuşma Bozuklukları Uzm., Odyolog, Çocuk Gelişim Uzmanı, Psikolog/Psikolojik Danışman Ailenin alacağı hizmet 
içerisinde; Aile çocuk iletişimi, Aile/çocuk psikolojisi, Çocuğun yasal hakları konuları ele alınmalıdır. 

Hizmet Veren Uzmanın Dikkat Etmesi Gereken Durumlar: Aileler işitme kayıplı çocuğu ile nasıl iletişim kuracağı 
konusunda bilgilendirilmelidir. Aileye duygusal yaklaşımlar sonucunda yapılamayacak şeylerin sözü verilmemelidir. 
Uzman, anne babaların kaygılarını gidermek için belirli aralıklarla bireysel görüşmeler ayarlamalıdır. Anne babaların 
rolleri, sorumlulukları, onlara ilişkin beklentiler ifade edilmelidir. Aileye beklenti ve hayal kırıklığı gibi duygular 
yaşamamaları için ilerleme sürecinin yavaş olacağı mutlaka baştan söylenmelidir. Ailelere müdahalelerin ve 
eğitimlerin aciliyeti anlatılmalıdır. Tıbbi müdahale sonrası erken eğitimin büyük önem taşıdığı, eğitim desteğinin, 
uzun soluklu, düzenli sürmesinin önemi aileye mutlaka anlatılmalıdır. Ailelere cihaz ayarları için düzenli takibin 
önemi anlatılmalıdır.

Sonuç: Aileyi işitme engelli çocuğa sahip başka ailelerle aynı platformda buluşturma desteği sağlanabilir. Çocuk tipik 
gelişim gösteren çocuklarla bir arada eğitime başladığında okul öncesi birimi ile işbirliği içerisinde olunmalı, bilgi 
aktarılmalıdır. Ayrıca aile ve öğretmenlere bilinçlendirme eğitimleri verilmelidir.
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[S-17]

Vestibüler Migrende Odyolojik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Özlem Ruhioğlu Çınar
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Programı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Vestibüler migren (VM), diğer migren semptomları ile birlikte vertigo, baş dönmesi veya denge problemlerinin 
bir kombinasyonunu deneyimlendiği bir migren türüdür. 

Bulgular: Vertigo için hala kendi başına spesifik ve tanısal olan tek bir test bulunamamıştır. Vestibüler migrenin 
tanısında kullanılan bazı yöntemler şunlardır: Odyometrik değerlendirme, Elektrokokleografi, Videonistagmografi 
(VNG), vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (VEMP), Kalorik test ve manyetik rezonans. Videonistagmografi, 
Vertigosu olan bir hastaya tanı koyarken kullanılan önemli bir tanı aracı haline gelmiştir. Ocak 2011 - Şubat 2015 
tarihleri arasında takip ve tedavi edilen kesin VM tanısı almış 44 hasta ve migren tanısı almış 31 hasta üzerinde bir 
çalışma yürütülmüş, 52 sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Tüm katılımcılara ayrıntılı 
bir KBB muayenesi ve ardından şu odyolojik değerlendirmeler yapılmıştır: saf ton odyometrisi, konuşma alım eşiği, 
konuşma ayırt etme puanı ve akustik immitansemetri. Vestibüler migren grubunda 16 tinnituslu hasta (%36.4) varken, 
diğer gruplarda tinnituslu herhangi bir hasta gözlemlenmemiştir. Vestibüler migren grubunda tinnitus oranı diğer 
gruplara kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yapılan diğer bir çalışmada: akut atak başladıktan sonra 
klinik değerlendirmenin ilk 48 saat içinde yapılmasının atak dışındaki dönemlere göre tüm nörotolojik testlerde (n=81) 
(vHIT, kalorik test, VNG, odyolojik değerlendirme) daha fazla patolojik bulgu verdiği (atak sırasında testlerin tümünde 
patolojik bulgusu olanlar %9.1); atak olmayan dönemde testlerin bir kısmında bulgu verdiği (atak olmayan dönemde 
testlerin bir kısmı patolojik olanlar %85.7) görüldü. Tüm gruplarda en fazla bulgu veren VNG değerlendirmeleri 
post-head shaking (baş sallama) ve pozisyonel testlerde horizontal nistagmus varlığı olarak saptanmış olup, tüm 
değerlendirmelerde en yüksek ilişki Meniere hastalığı grubunda bulundu.

Sonuç: Çalışmalar göstermiştir ki, detaylı alınmış bir hasta öyküsü VM için hala en önemli tanı aracıdır. Progresif 
işitme kaybı, migrenle ilişkili işitsel-vestibüler disfonksiyon ve Meniere hastalığını ayırt etmek için hala en iyi 
yöntemdir. Vestibüler migren tanısını koymak için baş ağrısı gerekli değildir. 
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[S-18]

Online Kongrelerin Önemi
Orhan Yılmaz
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Giriş: “İletişim Önemlidir” olarak özetlenen motto tüm alanlar ve tabii ki sağlık ve tıp için de kullanılan bir slogan 
olmuştur. Bu slogan Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji alanları için de geçerlidir. Bunun güzel ve çarpıcı örneklerini 
2000-2020 yılları arasında alanımızda düzenlenen lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaşadık. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Öyle ki Bilim Dalımız bu konuda öncü ve en geniş katılımlı etkinlikleri yaşayan ve yaşatan bilim dalları 
arasında ilk sıralardadır. 1890 yılında ilk KBB kliniği kurulmasından sonra 8 Mayıs 1930 yılında ilk mesleki örgütü 
“Türk Oto-Rhino-Larengoloji Cemiyeti”ni kuran topluluğumuz ulusal düzeyde ilk bilimsel etkinliğini İstanbul d̓a 
5 Ekim 1951 tarihinde 1. Ulusal Kongresi ile gerçekleştirmiştir. Ulusal düzeyde etkin ve ilgi gören ulusal kongreler 
düzenli olarak yapılırken Dünya ile iletişimi de gelişen bilim dalımız 20-25 Haziran 1993 tarihinde “15. Dünya 
Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi” kongresine ev sahipliği yapmıştır. Organizasyon becerileri yüksek olan 
bilim dalımızda Ulusal Dernek ve TKBB Vakfı dışında Bölgesel ve kentsel dernekler de oluşmuş ve herbiri nitelikli 
bilimsel etkinlikler yapmaya başlamıştır. Alt dal derneklerini de hemen dünya ile birlikte oluşturan anabilim dalımız en 
son 13-17 Kasım 2019 tarihlerinde “41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi”ni çok büyük bir katılımla gerçekleştirmiştir. 
Uluslararası, ulusal ve lokal düzeyde çok büyük sayılarda katılımcı ile biraraya gelerek bilimsel ve sosyal etkinlikleri 
en fazla en nitelikli düzenleyen bilim dalı olduğunu düşündüğümüz topluluğumuzun başına gelebilecek en olumsuz 
olay bir “Pandemi” olabilirdi. Ve oldu. 2020 yılı Mart ayından bu yana çalışma alanlarımız ve evlerimize kapandık. 
Covid pandemisinde tüm sağlıkçılar elbirliği yapsa da KBB-BBC anabilim dalımız en ön cephede olan dallardan birisi 
oldu. Tüm Dünya ve Ülkemizde meslektaşlarımız risk altında da görevlerine devam ettiler. Sadece sağlık hizmeti değil, 
bilimsel etkinliklerimiz için de fırsat yaratmalıydık. Eğitim duramazdı. Zoom, teems benzeri yazılımlarla da olsa 
digital dünyayı kullanarak bilimsel etkinliklerimizi sürdürmeye başladık. Derslerimiz, konsültasyonlarımız, bilimsel 
etkinliklerimiz sanal ortamdan da olsa “yüzyüze” olabiliyordu. Ulusal hatta Uluslararası bilimsel etkinliklerimizi 
de gerçekleştirdik. Her ne kadar adına 42. diyemesek de “İlk Ulusal Sanal” kongremizi de gerçekleştirdik (elinizde 
kitapçığını tuttuğunuz 2.Oto-Odyoloji kongresi de bunlardan birisi).

Sonuç: Elbette dostlarımızı meslekdaşlarımızı ve paydaşlarımızı yüzyüze aynı ortamda ve sosyal ortamlarda da 
görmeyi yeğlerdik. En kısa sürede aynı coronasız ortamda, yüzyüze ve sosyal ortamları da içeren kongre ve bilimsel 
etkinliklerde görüşmek dileğiyle.
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[S-19]

Pediatrik Vertigo Hastalıklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Onur Odabaşı
Özel Kent Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Bölümü, İzmir, Türkiye

Giriş: Vertigo/dizziness çocukluk ve ergen dönemlerinde önemli ölçüde izlenir. Genel pediatristler, pediatrik 
nörologlar ve nörotoloji hekimlerinin bu konuda bilgi sahibi olması, gerekli tanı ve uygun tedavinin yapılması için 
gereklidir. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Vestibüler defisitler, vertigo ve dizziness çocukluk döneminde postural kontrolde gecikme ve koordinasyon 
bozukluğuna yol açabilir. Erişkinlerdeki nedenlerin hemen hemen hepsi çocukluk döneminde denge sisteminde 
bozukluğa yol açar, ancak sıklık ve sırası farklıdır. En ciddi nedenlerden biri olan posterior fossa tümörleri olguların 
%1 d̓en azını oluşturur. Vertigo ve denge bozukluğu olan pediatrik hastalarda, migren ile ilişkili sendromlar yaklaşık 
%40 yer tutar. Somatoform vertigo (fonksiyonel dizziness) de oldukça sıktır. Özellikle ergen yaş grubunda izlenir. 
Ciddi nedenlere bağlı santral vestibüler sendromlar (örn: posterior fossa tümörleri) oldukça ender olup, dikkatli fizik 
muayene ile tanı konulabilir. Çocukluk çağı vertigo ve dizziness sendromlarının büyük kısmı benign karaktertedir. 
Epizodik formda olan nedenlerin prognozları genellikle iyi gidişli olmasına rağmen (BPV, vestibüler migren, 
vestibüler paroksismi vb.), tedavinin yeterli olması için tanının tam ve kesin konulması çok önemlidir. Fonksiyonel 
dizziness, iki taraflı vestibüler kayıp ve santral vertigo/dizziness gibi durumlar inatçı yakınmalar ve hastalığa özgü 
klinik görünümleri ile tanınırlar.

Sonuç: Günümüzde, pediatrik dizziness sendromlarında, yüksek kalitede tedavi biçim ve uygulamaları hala eksiktir. 
Diğer medikal disiplinlerle yakın işbirliği, kesin tanı ve tedaviyi kolaylaştırır ve gereksiz incelemeleri önler. 
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[S-20]

Yenidoğan İşitme Programında Özel Durumlar
Ş. Armağan İncesulu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Giriş: Dünyada ve ülkemizde sık görülen konjenital işitme kayıpları bebeklerin sözel iletişiminin gelişimi yanında 
bilişsel ve akademik gelişimini de etkileyebilir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon ise bu bebeklerin normal veya 
normale yakın gelişimini sağlar.

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Konjenital işitme kayıplarının erken tanısına olanak veren yenidoğan işitme taraması (YDİT) teknolojik 
gelişmeler sayesinde günümüzde kolaylıkla yapılabilir, ancak bazı özel durumlar taramayı zorlaştırıp, tanıyı 
geciktirebilir. Bunların en başında dış ve orta kulak problemleri gelir. Dış kulakta doğumda fizyolojik olarak bulunan 
vernix kazeoza ve yine fizyolojik olarak orta kulakta bulunan amnion sıvısı bebeğin tarama testinden kalmasına 
neden olabilir, ancak her ikisi de genellikle 72 saatte temizlenir. Orta kulak efüzyonu daha komplike olabilmektedir. 
Efüzyonun tanısında klasik 256 Hz. prob ton timpanometri yeni doğan ve ilk bir yaşa kadarki bebeklerde hatalı 
sonuç verebileceğinden multifrekans timpanometri kullanılmalıdır. Bebeğin tarama testlerinden kalmasına neden 
olabilen orta kulak efüzyonları medikal tedavi ve/veya cerrahi tedavi ile giderilmelidir. Bu tedavinin optimal zamanda 
yapılması erken tanıya olanak sağlaması yanında ailenin endişesini gidermesi açısından da önemlidir. İşitsel nöropati 
spektrum bozukluğu otoakustik emisyon ile yapılan tarama programlarında atlanabilen ve toplumda tahmin edilenden 
sık, özel bir işitme kaybıdır. Bu patolojiye neden olabilen ailesel ve kişisel risk faktörleri öyküde dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmelidir. Sonrasında aile bilgilendirilmeli ve tanı merkezlerine en kısa zamanda refere edilmelidir. 
Tek taraflı işitme kayıpları zaman zaman tarama programlarında atlanabilmekte ve/veya bebeğin dil gelişiminin 
başlamasına rağmen aile tarafından referans merkezlere başvurulmamaktadır.

Sonuç: Tek taraflı işitme kayıplarının bebeğin akademik gelişimine etkileri son yıllarda daha önem verilen bir alandır. 
Ayrıca tek taraflı işitme kaybına neden olan tek taraflı ağır iç kulak anomalileri reküren menenjite neden olabilir. Bu 
nedenle tanının konması, ailenin bilgilendirilmesi ve rehabilitasyon seçeneklerinin tartışılması önem arz eder.
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[S-21]

İşitme Cihazı Kullanımının İletişime Etkisi
Cemal Cingi1, Can Cemal Cingi2

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, Eskişehir, Türkiye

Etkili iletişim, yaşamın tüm alanlarında önemlidir. Bireysel ilişkileri, ortak karar alma ve kişisel özerklik için sözel 
iletişim çok önemlidir. İşitme kaybı, iletişimde önemli ancak çözümü olan bir engeldir. 

Duyma bozukluğu, yaşlı yetişkinlerde çok yaygın bir rahatsızlıktır. Günümüzde daha genç yaşlarda da bu şikayetle 
başvurular artmaktadır. Yaşa bağlı veya sensörinöral işitme kaybı olan bu grup hastalara, işitme cihazı ilk basamakta 
önerilen rehabilitasyondur. Ancak, işitme cihazı kullanmayı reddetme oranları hala yüksektir. Araştırmalar, işitme 
sorunu olan yaşlı bireylerin Fransa d̓a, %30ʼunun, Birleşik Krallıkʼta ve Danimarka d̓a %60 ı̓nın işitme cihazı 
kullandığını göstermiştir. Tüm dünyada ise işitme cihazına ihtiyaç duyan ve cihaz kullanması gereken nüfusun 
sadece %20’sinin işitme cihazı kullandığı tahmin edilmektedir. Yurdumuzda da bu oranın daha yüksek olmadığı 
bilinmektedir.

İnsanların işitme cihazı kullanmayı reddetmesinin birkaç nedeni olabilir. Araştırmalar, işitme kaybı olan bireylerin, 
işitme cihazı kullanmanın, yaşlı ve/veya daha az yetkin olarak algılanmalarına neden olacağına inandıklarını 
göstermiştir. Arnold ve MacKenzie ise kullanmama nedeni olarak, işitme cihazlarının maliyetini, teknik zorlukları, 
işitme kaybının reddini ve psikolojik faktörleri göstermişlerdir. Ayrıca, işitme cihazı bir “Stigma” damgalayıcı unsur 
olarak algılanabilir. “Stigma”, genellikle bir kişideki olumsuz durumu hakkında bir şeyi açığa çıkaran bedensel 
belirtilere atıfta bulunmak için kullanılan bir kelimedir). Wallhagen, 60 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde işitme 
kaybının, başkaları tarafından görünebilen cihaz kullanımı ile kolay anlaşılır hale geldiğini ve bu eksikliğin bilinir 
hale gelmesinin bireyleri, rahatsız ettiğini vurgulamıştır. Erler ve Garstecki, kadınlar arasında işitme kaybı ve işitme 
cihazıyla ilgili damgalanmayı incelemişler ve genç kadınların yaşlı kadınlardan daha fazla damgalanma algıladıklarını 
bildirmişlerdir.

Bu nedenle, işitme cihazı kullanıcıları ile normal işitme grubu arasındaki iletişim bozukluklarının araştırılması, işitme 
cihazı kullanımının iletişim güçlüğüne katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için gereklidir. Bazı araştırmacılar 
daha önce işitme kaybının günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisini, işitme cihazı kullanımının yaygınlığını, işitme 
cihazlarının faydalarını ve işitme kaybı veya işitme cihazlarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 
Bununla birlikte, işitme cihazı kullanıcıları ile normal işiten bireyler arasındaki iletişim bozukluklarını araştıran 
bugüne kadar sadece birkaç çalışma yapılmıştır. Yurdumuzda işitme cihazı kullanımını kolaylaştıracak kullanıcıların 
çekinmesini azaltacak, sağlıklı bireylerin ise cihaz kullanımını gözlük gibi kabul edilebilir olarak görmesini 
sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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[S-22]

Süperior Semisirküler Kanal Dehissans Sendromu
Haluk Özkarakaş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Özellikle süperior semisirküler kanal (SSSC) için tarif edilmiş olsa da yarım daire kanallarının kemik zarfının 
(petroz kemiğin) açık olması durumudur. En sık olarak SSSC’de görülmekle birlikte, posterior kanalda da açıklık 
belirlenebilmektedir. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Klasik geliş yakınması; yüksek hızlı asansöre binince, ağır yük kaldırınca, yüksek gürültülü ortamlarda 
oluşan denge bozukluğu yakınmasıdır. Beraberinde pulsatil tinnitus, değişen derecelerde iletim veya sensörinöral 
tip işitme kayıpları da oluşabilmektedir. Yuvarlak ve oval pencere dışında kemik labirentte üçüncü bir açıklık 
bulunması durumunda; normal koşulda ses uyaranından etkilenmeyen membranöz labirent sesli uyaran geldiğinde 
endolenfte bu pencereye doğru da bir akıma yol açarak dizziness ve/veya vertigoya neden olmaktadır. Tanısında; 
yukarıda bahsedilen yakınmaları içeren öykü eşliğinde, saf ses odyometrik incelemede abartılı iyi kemik yolu eşikleri 
belirlenmesi, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyellerde eşiklerin karşı kulağa göre belirgin düşmüş bulunması 
önemli odyolojik bulgularıdır. Bunları takiben çekilecek yüksek rezolüsyonlu temporal kemik bigisayarlı tomografi 
incelemesinde de kanallardaki açıklığın belirlenmesi ile tanı konabilir.

Sonuç: İletim tipi işitme kaybı paterni de yapmakta olduğundan saf ses odyometrik görüntüsü otoskleroz ile 
karıştırılabilir. Başarısız satapedektomi girişimlerine yol açabilir. Tedavide orta kafa varış yolu ile SSSC’deki 
açıklığın ortaya konmasından sonra, bu alanın çeşitli materyallerle kapatılması uygulanan cerrahi yöntemdir. 
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[S-23]

Labirent Fistülleri ve Ani İşitme Kaybı
Haluk Özkarakaş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kolesteatomlu kronik otitis media komplikasyonlarından bir tanesinin labirent fistülleri olduğu bilinmektedir. 
Fistül kolesteatom gelişim yerine bağlı olarak sıklıkla lateral semsirküler kanalda, daha az olarak da sırası ile posterior 
semisirküler kanal ve kokleada görülebilmektedir. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Hastalar uzun süredir akmakta olan kulakta ani başlangıçlı baş dönmesi, sensörinöral işitme kaybı (SNİK) 
gibi labirentit bulguları ile başvurabileceği gibi, uzun süredir devam eden denge bozukluğu, ses (Tullio) ve basınç 
(Hennebert) ile artan baş dönmesi yakınmaları ile de başvurabilir. Otolojik muayene, bilgisayarlı tomografi (BT) 
incelemesi ile tanı kolayca konduktan sonra cerrahi tedavisi diğer komplikasyonlardan korunmak adına zaman 
kaybetmeden yapılmalıdır. Diğer önemli ve Kulak Burun Boğaz alanı acilleri arasında olan durum ise spontan labiren 
fistülüne bağlı ani SNİK durumudur. Barotravma ve/veya fiziksel travmalar sonrasında da akılda tutulması gerekir. 
Barotravma durumunda akla gelmesi daha kolay olmakla beraber, sıklıkla ani başlayan SNİK ve vertigo yakınması ile 
birlikte başvuran hastalarda göz ardı edilebilmekte, ani idopatik işitme kaybı düşüncesi ile hastalar hiperbarik oksijen 
tedavisi veya steroid tedavisine yönlendirilebilmektedir. Oysa SNİK ile gelen, vertigonun eşlik ettiği hastalarda, Tullio 
ve Hennebert belirtilerinin de araştırılması ile fistül değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Sensörinöral işitme kaybı, 
Nistagmus, Tullio ve Hennebert pozitif olgularda temporal kemik BT ve/veya manyetik rezonans (MR) incelemesi ile 
labirent içinde hava da (her zaman olmamakla beraber) görülebilmektedir. 

Sonuç: Erken evrede yapılacak girişim orta kulak eksplorasyonu ile fistülün onarılmaya çalışılması olmalıdır. 
Bu durumda ameliyat sonrasında baş dönmesi yakınması derhal düzelmekte. İşitme de hemen daima tama yakın 
düzeltilebilmektedir. Bu gibi hastalarda hiperbarik oksijen tedavisi kontrendike olup, havanın labirente geçmesi ile 
pnömolabirent oluşmakta ve işitme kaybı kalıcı hale gelmektedir. 
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[S-24]

Aletli Dalış (SCUBA) Bilgisi ve Kulak Barotravmaları
Özmen Öztürk
İstanbul Medipol Üniversitesi, Koşuyolu Medipol Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Aletli dalış (SCUBA) ile ilgili hastalıkların büyük çoğunluğu Kulak Burun Boğaz (KBB) klinik dalını 
ilgilendirmektedir. Son yıllarda rekreasyonel ve profesyonel amaçlı aletli dalış yapan kişi sayısı artmakta ve bu durum 
KBB uzmanlarının dalış hastalıkları ile karşılaşma olasılığını arttırmaktadır. 

Gereç ve Yöntemler: Sunu, yazar tarafından ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde basılan ve ulusal/uluslararası 
toplantılarda sunulan özgün araştırmalar derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Sunumumuzda aletli dalış terminolojisi, dalış teorisi ve fiziği, dalış donanımı, barotravmalar (patofizyoloji, 
belirti ve bulgular, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları), kulak eşitleme manevraları, dalışta otolojik problemlerin 
önlenebilmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve öneriler, profesyonel dalıcılarda işitme ve otolojik açıdan dalışa 
uygunluk değerlendirmeleri paylaşılacaktır.

Sonuç: Özellikle dalış okulu barındıran ve dalış yapılan bölgelerde çalışan doktor, odyolog ve odyometristlerin dalışa 
bağlı barotravmalar hakkında bilgi sahibi olması dalıcı sağlığına önemli katkılarda bulunacaktır.
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[S-25]

Vestibüler Migrene Yaklaşım
Ülkü Figen Demir
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Migren atakları esnasında baş dönmesinin görülebileceği bilgisi çok eski nöroloji pratiğine dayanır ve ilk olarak 
1873 yılında Edward Liwing tarafından ortaya atılmıştır. İlk olarak da 2012 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Derneği 
(IHS) ve Barany Society bir araya gelerek vestibüler migren (VM) için bir konsensüs yayınlamış ve tanı kriterlerini 
net olarak ortaya koymuşlardır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Rekürren vertigonun, benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ile birlikte en sık nedeni, VM’dir. 
Ancak tanısı hala gerçek sıklığında konulamamaktadır. Vestibüler migrenin erişkinlerdeki prevalansı, çeşitli 
çalışmalarda farklı sonuçlanmıştır ve %0.89-2.7 arasında değişen sonuçlar bildirilmiştir. Hastaların büyük kısmında 
başlangıç klasik migren seyrindedir. Yıllar içerisinde vestibüler semptomlar tabloya eklenmektedir. Spontan, 
pozisyonel, görsel tetiklenen, kafa hareketi ile tetiklenen, kafa hareketi ilişkili dizziness görülebilir. Vertigo, migren 
ağrısından önce ağrı esnasında veya sonrasında olabilir. Vertigo, baş ağrısı olmadan da ortaya çıkabilirr. Bu durumda 
tanı, fotofobi, fonofobi, osmofobi, bulantı, kusma, hareket ile tetiklenme gibi migrenin diğer eşlik eden özelliklerinin 
varlığına göre de şekillendirilebilir. Bu özellikler vertigo epizotlarının en az %50’sine eşlik etmek zorundadır. Baş 
ağrısı eşlik ediyorsa, tek taraflı zonklayıcı, orta veya şiddetli vasıfta ve fiziksel aktivite ile artış gösteren nitelikte 
olması gerekir. Patogenezde, genetik faktörler, nörotransmitter farklılıkları gibi klasik migren ile ilişkili şüpheliler ile 
yapılan çalışmalar vardır. Vestibüler migren için spesifik doğrulayıcı testlerin bulunmamasından dolayı tanı koymak 
zordur ve iyi bir öykü fiziksel muayene ve karışabilecek hastalıkların dışlanması ile mümkün olabilir. İnteriktal 
dönemde pek çok hastanın nörolojik ve otolojik muayeneleri normaldir.

Sonuç: Ayırıcı tanıda en büyük zorluk vertigonun en sık nedeni olan BPPV’nin dışlanması oluşturur. İşitme kaybının 
henüz gözlemlenmediği Menier hastalığının erken dönemi de ayırıcı tanıda zorluklara neden olmaktadır. Arka sistem 
geçici iskemik ataklarından ayrımında hastaların vasküler riski yüksek yaşlı hastalardan oluşması ve eşlik eden arka 
sistem bulgularının olması, ense ağrısı ve atak süresinin en az dakikaları bulması gibi özellikler yardımcı olabilir. 
Kanıtlanmış tedavi seçenekleri bulunmamaktadır. Öncelikle tanısı kesinleşmiş hastalarla migren için geçerli olan 
tetikleyicilerden uzak kalınması gerekliliği görüşülmelidir.
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Vertigo Dışı Denge Bozukluklarına Yaklaşım
Tülin Coşkun
Özel Çorlu Reyap Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Baş dönmesi bir hareket illüzyonu olup vertigoya neden olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Vertigo; 
sağ ve sol vestibüler çekirdek arasındaki eşit olmayan nöronal aktiviteye bağlı ortaya çıkar. Ani gelişen, ataklar 
halinde nistagmus, dengesizlik, ataksi, bulantı, kusma ve terleme şikayetleri oluşur. Dengesizlik nistagmus, bulantı ve 
kusma atakları olmadan ortaya çıkan vücudun postürü ile ilgili olan durumları tanımlar.

Gereç ve Yöntemler: PubMed’te yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Dengesizlik kesin olarak hareketle ilişkili olmayan bir durumdur. Genellikle ayaktayken ortaya çıkar 
ve yürüme ile kötüleşir, baş, boyun, gövde ve ekstremite postürü ile ilişkilidir. Bir kişi postürünü korumak için 
yürüme ve hareket sırasında ihtiyacı olan dengeyi, birden fazla sistemin bütüncül çalışması ile sağlamaktadır. 
Bunlar; vestibüler sistem, propriseptif sistem ve daha az olmakla birlikte görsel impulslar ve onlarla ilgili girdiler rol 
almaktadır. Vestibüler sistem denge durumunun oluşmasında baş rol oyanamakla birlikte, vestibüler sistem dışı denge 
bozukluğunun %50’si periferik nöropati ve miyelopatiye bağlı duysal ataksi, progresif supranükleer paralizi (PSP) gibi 
ekstra piramidal bozukluk, edinilmiş ya da katılımsal serebellar ataksi, arka çukur tümörü, normal basınçlı hidrosefali 
ya da ortostatik tremoru kapsarken, kalan %50’nin ise görme keskinliğinde azalma, eklem replasmanı, artirit ve belki 
de yaşa bağlı denegesizlik gibi olası birçok nedeni vardır. 

Sonuç: Baş dönmesi yakınması ile başvuran hastalarda vestibüler sistem değerlendirilmesi (baş çevirme testi, 
pozisyonel test, kalorik test vb.) ve denge muayenesi (romberg ve tandem testi, serebeller muayene vb.) eş zamanlı 
yapılması vertigo dışında diğer durumların ekarte edilmesine yardımcı olur. Muayene sırasında bakılan nistagmusun 
yönü ve türü kadar, yürümenin döngüsü ve postürel uyumu da önem arz etmektedir. Gelecekte elektronistagmografik 
(ENG) gibi vestibüler sistem bozukluğunda tanı amaçlı kullanılan yüksek teknolojik sistemlerin geliştirilmesi ve 
uygulamaya girmesinin, denge bozukluğu ayırıcı tanısında kolaylık sağlayabilir kanaatindeyiz.
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[S-27]

Vertigoda Görüntüleme: Radyoloji Hekiminin Bakış Açısı
Düzgün Yıldırım
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Vertigo hareket olmaksızın meydana gelen ve rotasyon ya da dönme şeklinde tarif edilen bir hareket algısıdır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Dünya kendi etrafında ekvator seviyesinde saniyede 0.44 mm hızla ilerlerken galaksimiz yaklaşık saniyede 
630 km ilerleyerek aynı zamanda dönerek ilerlemektedir. Bu sırada tüm evrendeki bu lineer-rotasyonel hareketleri 
hissetmeden ya da olumsuz bir şekilde denge sistemimize yansıtmamayı sağlayan bir denge sistemi vardır. Bu sistem 
periferik ya da santral etkili nörolojik üniteler ile kontrol altında tutulmaktadır. Çeşitli patolojilerde (yaklaşık %80-85 
olguda periferal, %15-20 olguda santral olmak üzere) disfonksiyonlarda vertigo meydana gelmektedir. Periferal vertigo 
olgularının yaklaşık %90’a yakını “benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), akut vestibüler nörit-nöronit, 
Meniere hastalığı, vestibüler migren patolojilerinden en az birini kapsayan bir hastalıktır. Meniere hastalarının hemen 
tamamında akut patoloji aslında mikrostrüktürel düzeyde olup konvansiyonel radyolojik görüntüleme yöntemleri 
normal raporlanmaktadır. Bu handikapın olabildiğince azaltılabilmesi açısından; son gelişmeler ışığında vertigo 
etyolojisini aydınlatılması için radyolojik olarak da; çeşitli sekans ve protokollerdeki değişiklikler ile daha küçük 
boyutlu yapılar vizualize edilebilir olmuştur. Özellikle labirintin sistemin magnifiye manyetik rezonans görüntüleri 
(MRG) ile hemoraji, enflamasyon, hidrops gibi patolojiler tanınabilir olmuştur. Nörovasküler demet ilişkisinde bası 
kriterlerinde güncel bilgilerden, tomografi görüntülemede ossiküler zincirin özellikli anatomisi ve de vestibüler 
fonksiyonel MRG’ler, beyinde ilişkili alanların konnektivite özellikleri de tartşılarak konuya daha aydınlık getirilmesi 
planlanmıştır. 

Sonuç: Bu bağlamda, elimizdeki teknolojiyi ayrıntılı inceler, güncelleyebilirsek; hala vertigo görüntülemede daha 
objektif veriler elde etme olasılığımız mevcut. 
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[S-28]

Ani İşitme Kayıplarında Güncel Tedaviler
Mümtaz Taner Torun
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Balıkesir, Türkiye

Giriş: Ani işitme kaybı; üç gün veya daha kısa sürede oluşan, birbirini izleyen en az üç frekansta ortalama 30 dB veya 
daha fazla sensörinöral işitme kaybı (SNİK) olarak tanımlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed’te yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır.

Bulgular: İntratimpanik steroid tedavisi son yıllarda giderek popülarize olmuştur. Kortikosteroidler, kapiller 
permeabilitenin azaltılması, lizozomal membranların stabilizasyonu ve immün kaynaklı enflamatuar yanıtın 
baskılanması yoluyla hedef dokuda etki ederler. Kullanılan intratimpanik steroid tedavisi haftada tek doz ya da tekrar 
eden enjeksiyonlar (günde 3 defadan, haftada 1 defaya değişen oranlarda) şeklinde yapılabilmektedir. Hiperbarik 
oksijen tedavisi konusu da ani işitme kaybı tedavisinde tartışmalı konulardan bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çeşitli moleküller (IGF-1, PGE-1, AM-111), akupunktur uygulamaları ve ses terapileri gibi alternatif tedaviler 
araştırma aşamasındadır.

Sonuç: İntratimpanik tedavi uygulaması kişisel deneyimlere göre değişmektedir. Pediatrik yaş grupları, hamilelik ve 
çeşitli sistemik hastalıkların varlığında tedavi kişiye özel planlanmalıdır.
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[S-29]

Tuba Östaki Hastalıkları ve Balon Tuboplasti
A. Ediz Yorgancılar
Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Östaki tüpü uzun yıllardır bilinmesine rağmen fonksiyonları ve önemi hala net ortaya konulamamış bir 
organdır. Orta kulağı temizleme, başınç dengeleme ve koruma fonksiyonları vardır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed’te yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Östaki borusunun obstüktif hastalıkları sonucunda orta kulakta birçok hastalık gelişmektedir. Bu nedenle 
östaki borusu hastalıklarını bilmek ve doğru yaklaşımlar uygulamak orta kulak sağlığı ve işitme açısından büyük önem 
arzetmektedir. Bu sunumda östaki borusu hastalıklarını özetleyerek tedavi yaklaşımlarını ve en güncel tedavilerden 
biri olan balon tuboplastiyi anlatmak amaçlanmıştır. Östaki borusu 31-38 mm olan 1/3’ü kemik, 2/3’ü ise kıkırdak 
olan bir organdır. Tensör veli palatini ve levator veli palatini östaki fonksiyonlarında görevli önemli kaslardır. Tubal 
kıkırdak çevresinde ostman yağ yastıkçıkları yer alır. Ayrıca Ruedinger kanalı ve içerisindeki mukoza da klirenste 
önemlidir. Östaki borusunun disfonksiyonuna (ETD) neden olan birçok etken vardır. Östaki borusunun disfonksiyonu 
sıktır ve prevalansı erişinlerde %1 düzeyindedir. Nedenler arasında nazofarenks kitleleri, alerji, burun problemleri, 
rinosinüzitler, sürekli barotravmaya maruziyet, gastroözofageal reflü sayılabilir. Tanıda timpanometrik incelemeler, 
östaki fonksiyon testleri, tubomanometri odyolojik test bataryasında yer alan önemli testlerdir. Balon tuboplasti 
2010 yılından sonra Ockermann tarafından popüler olan en yeni obstrüktif östaki hastalığı tedavilerinden biridir. Bu 
teknikte endoskop ile burundan nazofarenkste östaki ağzına ulaşılmakta, kateter ile gönderilen özel bir balon kıkırdak 
östaki tüpü alanında şişirilerek burada oluşan mikrofraktürler vasıtasıyla boruda obstrüksiyonun kaldırılması ve kalıcı 
tedavisi amaçlanmaktadır. Uygulama her ne kadar noninvaziv bir girişim olsa da uygulama kriterleri, yapılmaması 
gereken işlemler ve komplikasyonları da mevcuttur.

Sonuç: Östaki borusu hastalıkları tanısında odyolojik testler belirleyicidir. Tedavide en güncel yaklaşım ise dirençli 
ve uygun olgularda balon tuboplasti uygulamalarıdır. 
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[S-30]

Koklear İmplant Cerrahisi ve Odyolojik Değerlendirme
A. Ediz Yorgancılar
Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Koklear implant ileri ve çok ileri işitme kaybı olan hastalarda işitme sinirini -yerleştirilen elektrot dizini 
sayesinde- direkt uyararak çalışan bir cihazdır. İşitme cihazlarının yetersiz kaldığı kriterlere uygun hastalarda bireyin 
işitmesini tekrar kazanmasını sağlayarak topluma kazandırmada büyük rol oynamaktadır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed’te yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Koklear implant uygulaması gerek odyolojik gerekse cerrahi açıdan değerlendirilmesi ve uygun adayların 
seçiminde odyolojik değerlendirmeler çok önemlidir. Bu uygulamada görev alacak otolog, odyolog, psikolog, eğitim 
odyoloğu, radyolog gibi birçok üyenin görev ve sorumlulukları vardır. Özellikle odyoloji hasta seçiminde kilit rol 
oynamaktadır. Odyolojik değerlendirmede gerekli olan test bataryaları, işitme cihazsız işitme eşiklerinin belirlenmesi, 
işitme cihazlı işitme eşiklerinin belirlenmesi, işitme cihazlı konuşma testlerinin yapılması, impedansmetrik 
değerlendirme, OAE, işitsel beyin sapı yanıtlarının değerlendirilmesi ve özellikle çocuklarda altı ay işitme cihazı 
kullanılmasıdır. Güncel Sağlık Uygulama Tebliği eşliğinde adayların değerlendirilme süreci önemlidir. Bu kriterlere 
göre hastalara yaklaşılarak tedavileri düzenlenir. Cerrahi diğer önemli aşamadır. Cerrahi aşamalardan insizyon, 
mastoidektomi, posterior timpanotomi, yuvarlak pencerenin bulunması, kokleostomi ve sonrasında elektrodun 
yerleştirilmesi yer alır. Koklear implant uygulamalarında her ne kadar yeni teknikler gelişse de en geçerli yöntem 
hala mastoidektomi-posterior timpanotomi yaklaşımıdır. Ameliyatta elektot yerleşiminden sonra odyoloji tekrar 
devreye girer ve impedans testleri ve sinir cevap testleri ile elektrotların çalışıp çalışmadığı ve performansı test edilir. 
Ameliyatın fasiyal paralizi, menenjit, enfeksiyon, cihaz atılımı,cihaz arızası gibi komplikasyonları da mevcuttur.

Sonuç: Koklear implant uygulaması gerek hasta seçimi, güncel kriterleri, gerekse ameliyat açısından odyologların her 
aşamada yer aldığı önemli bir uygulamadır. 
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[S-31]

İşitme Cihazlarında Doğru Kalıp Uygulamaları Paneli
Bülent Şerbetçioğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

İşitme kaybı tanılanan her birey, mevcut işitme kaybı medikal ya da cerrahi yöntemlerle tedavi edilemiyorsa işitme 
cihazı kullanımına adaydır. Cihazlandırma öncesindeki ilk adım; detaylı öykü, Kulak Burun Boğaz muayenesi ve 
odyolojik değerlendirme aşamasıdır. Odyolojik değerlendirmeler sonucu, işitme cihazı adaylığı belirlenir.

İşitme cihazı seçimi yapılırken; işitme kaybının tipi, derecesi, konfigürasyonu, hastanın yaşı, dinleme ortamları, 
önceki cihaz deneyimi, motor becerileri, ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyi, işitme cihazından beklentileri gibi 
durumlar detaylı sorgulanarak kişiye özel uygun cihaz belirlenir. 

Günümüzde tamamen dijital ve nonlineer kazanç sistemine sahip işitme cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar, 
gelişmiş ayar yazılımları ve çeşitli algoritmalarla frekansa spesifik işitsel kazanç önerileri sunmaktadır. Bu imkanlar, 
işitme cihazı uygulamalarında akustik modifikasyonun öneminin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. 
Geleneksel kulak arkası cihazlar tercih edilecekse, akustik modifikasyonlar mutlaka göz önünde bulundurularak 
uygulama yapılmalıdır.

Kulak kalıpları, kulak kanalını kapatmak, işitme cihazını kulağa doğru şekilde bağlamak, işitme cihazını kulak 
kepçesi üzerinde tutmak ve işitme cihazı tarafından üretilen akustik sinyali değiştirmek için tasarlanmıştır. Kulak 
kalıplarının üretimi için birçok malzeme mevcuttur ve seçim, kalıp için gerekli gereksinimlere bağlıdır. Her işitme 
cihazı kullanıcısı rahat olmasını, takması ve çıkarmasının kolay olmasını, temizlemesinin kolay olmasını, kabul 
edilebilir görünüme sahip ve feedback yapmayan bir kulak kalıbı ister. Kulak kalıbında tek bir ideal yoktur; işitme 
kaybına ve kullanıcıya göre değişiklik gösterir.

Bir işitme cihazının özelliği ne olursa olsun uygun olmayan bir kulak kalıbı ile kullanıldığında, cihazdan istenilen 
performansın alınması mümkün olmayabilir ve bu durumda işitsel rehabilitasyon da sekteye uğrayabilir. Bu açıdan 
işitme cihazlarında doğru kalıp uygulama kritik öneme sahiptir. 
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[S-32]

Odyolojide Kariyer İnşası
Bülent Şerbetçioğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kariyer sözcüğü, Türkçe’ye Fransızca “carriere” sözcüğünden geçmiştir. Fransızca’da kelime; meslek, diplomatik 
kariyer, bir meslekte aşılması gereken aşamalar, yaşamda seçilen yön, araba yarışına ayrılmış etrafı çevrili alan gibi 
anlamlarda da kullanılmaktadır. 

Kariyerde adaptasyon, bireyin işine ve çevresine uyumudur. Kariyer yolu, çeşitli nedenlerle kişisel duyguların ve iş 
tecrübelerinin objektif olarak belirlenmesi veya bireye arzu ettiği kariyer amaçlarına ulaşması için yol gösteren farklı 
iş pozisyonları olarak tanımlanabilir. Kariyer planlamanın en temel araçlarından birisi, bireylerin edindikleri bilgi 
birikimi ile geleceklerini kontrol edebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir. 

Bireyler, kendi beklentileri ve nitelikleri doğrultusunda uygun bir kariyer planlaması yaparak bu süreci etkin 
yönetmelidir. Yanlış yönlendirilmiş veya kişinin kendisini eksik değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan kariyer, rotasını 
kaybetmiş bir gemi gibi hedefi belli olmayacak şekilde ilerlemek zorunda kalacaktır.

İşitme kayıpları ve denge bozuklukları alanlarında tanı ve tedavisinde önemli rolü olan Odyologlar, hastanelerde 
kurulan işitme ve denge ünitelerinde hizmet vermektedirler. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işitme cihazı alanı, bu sektörü ayakta tutmaktadır. İşitme cihazı satış ve uygulama 
alanında kendini geliştirmek isteyen, işitme kaybı yaşayan kişilere yardımcı olmak isteyen, ürün pazarlama-ikna 
yeteneğine güvenen ve ekip çalışmasına yatkın olan odyologlar işitme cihazları merkezlerinde çalışma imkanları 
bulabilmektedir.

Çalışma olanaklarına baktığımızda, işitme kaybı bulunan kişilere rehabilitasyon merkezlerinde işitsel rehabilitasyon 
sağlamak odyologların görevidir. Rehabilitasyon merkezlerinde %90 oranında çocuğun bulunduğu düşünülürse; 
çocukları seven, konuşkan, sabırlı, konuşma ve artikülasyon bozukluğu bulunmayan, bu alanda kendini geliştirmek 
isteyen meslek mensupları buralarda görev alabilmektedirler.

Odyoloji sektörünün profesyonellerini yetiştiren Odyoloji ve Odyometri bölümleri gün geçtikçe sayı olarak artmakta 
ve öğrenim verilecek üniversitelerde öğretim üyesi ihtiyacı buna bağlı olarak artmaktadır. Odyologlar, yüksek lisans 
ve doktora aşamalarından sonra öğretim üyesi niteliğinde görevlere talip olabilmektedir.

Odyolojide parlak bir kariyer planlanmasında yabancı dil bilmenin önemi iş görüşmelerinin yanı sıra işe girdikten 
sonra kurum içinde ya da sektörde yükselme konusunda da ön plana çıkmaktadır.
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[S-33]

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma Koşulları
Şeyda Toska
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Özel Sakarya İşitme, Dil ve Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya, Türkiye

Giriş: Rehabilitasyon merkezleri, farklı engelleri nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan 
bireylerde fonksiyon kayıplarının giderilmesi ve toplumda kendilerine yetebilecek beceriler kazanması amacıyla hizmet 
veren kurumlardır. Bireylerin bu kurumlarda eğitim alabilmesi için bazı standartların sağlanması gerekmektedir.

Gereç ve Yöntemler: Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği’nde yer alan 
standartlar yönergesi derlenerek hazırlanmıştır. 

Bulgular: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde 7 farklı eğitim programı bulunmaktadır. 
Bireyler RAM raporu ile her ay için 8 ders saati bireysel, 4 ders saati grup eğitiminden ücretsiz olarak faydalanabilir. 
Binanın kullanım hakkı tamamı kuruma ait olan müstakil binalarda rehabilitasyon merkezleri açılabilir. Bu binalarda 
sağlanması gereken bazı fiziki şartlar vardır. Müdür odası en az 10 m2 olmalı, öğretmenler odası 5 öğretmene 
kadar 8 m2 ve 5’ten fazla her öğretmen için 1.5 m2 eklenecek şekilde hazırlanmalıdır. Bireysel eğitim odası en az 
10 m2, grup eğitim odası en az 15 m2 olmalıdır ve engel grubuna göre küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Gerekli 
sermayeye sahip olan, bu iş için gerekli olan tüm izinleri alan herkes, rehabilitasyon merkezi açabilir. Kurucu veya 
kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya pedagojik formasyona sahip veya 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde en az 3 yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge ile başvuruda 
bulunulmalıdır. Başvuru esnasında; binanın fiziki krokisi, itfaiye uygunluk belgesi, halk sağlığı raporu ve yapı denetim 
belgesinin yanı sıra; nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, sağlık kurulu raporu, öğrenim belgesi, 
ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri, vergi ve SSK pirim borcu olmadığına dair belgelerin MEB’ye 
verilmesi gereklidir. 

Sonuç: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunan ve birçok engel grubundan binlerce bireyin ücretsiz 
eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; gerekli sermayeye sahip olan, bu iş için gereken tüm izinleri 
alan herkes tarafından açılabilmektedir.
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[S-34]

Olgularla İşitsel Rehabilitasyon
Seher Yılmaz
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Olgularla işitsel rehabilitasyon konusu olgu incelemesi şeklinde ele alınmıştır. Sahadaki işleyiş ile eğitsel 
sürecin nasıl geliştiği hakkında 5 olgu incelenerek bilgi verilmiştir. Sonuç olarak sahada sürecin geliştirilmesi 
gerekliliği vurgulanmıştır. İşitsel rehabilitasyon süreçlerinde ön değerlendirme, informal değerlendirme, eğitsel 
yaklaşımı belirleme, eğitsel sürecin genel olarak hedef planı ve sürecin nasıl sonladığı ya da devam etmekte olduğu, 
olgularının incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Beş pediatrik popülasyondaki olgu (3 erkek, 2 kız) için ön değerlendirme informal değerlendirme, 
eğitsel yaklaşım ve genel olarak müdahale planı, süreçleri, işleyişi ve sonuç başlıklarıyla ele alınarak incelenmiştir. 

Bulgular: İlk olgu; iki taraflı cihazlı olup amplifikasyonu yetersiz olan dokuz yaşındaki pediatrik popülasyondaki bir 
olgunun işitsel rehabilitasyon süreci ele alınmıştır. İkinci olguda konuşma sesi bozukluğu şikayeti olan 5 yaşındaki 
bir pediatrik olgunun eğitim, yönlendirme ve takip süreçleri hakkında detaylı bilgi verilerek santral işitsel işlemleme 
tanısını alma süreci hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü olguda anne-babası işitme engelli olup işaret dili kullanıcı olan 
pediatrik popülasyondaki olgunun dil edinim süreçleri ve eğitimsel faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü 
olguda corpus callosum agenezisi olan multipl handikaplı bir pediatrik olgunun eğitim stratejileri ele alınmıştır. 
Beşinci olguda asimetrik işitme kayıplı multipl handikaplı pediatrik bir olgunun eğitim süreçleri, değerlendirme 
süreçleri ele alınmıştır.

Sonuç: Özellikle pediatrik olgularda eğitimsel süreçlerde danışmanlık, duyusal yönetim, işitsel eğitim, bilgilendirme 
evreleri gözetilerek bir müdahale programı geliştirmesi önemi görülmüştür. 
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[S-35]

Hareket Hastalığına (Motion Sickness) Yaklaşım
Dastan Temirbekov
İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye, 

Giriş: Deniz tutması ve seyahat hastalığı klasik hareket hastalığı türleri olup en az 2000 yıldır bilinmektedir. Modern 
simülasyon sistemleri ve sanal gerçeklik teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte hareket hastalığının yeni 
türleriyle tanışmış bulunmaktayız. Bu nedenle hareket hastalığının tedavisi ve önlemi ile ilgili konular önemini 
arttırmaktadır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin yaygınlaşması “Cybersickness” gibi yeni kavramları 
doğurmuştur ve hareket hastalığını daha iyi anlamamıza olanak sağlamıştır. Hareket hastalığı, vestibüler, görsel ve 
proprioseptif sistemlerden gelen inputların ve/veya merkezi sinir sistemindeki deneyim ve beklentileri arasındaki veri 
tutarsızlığı (mismatch) ile tetiklendiği öne sürülmektedir. Bireylerin, nispeten düşük frekanslarda (0.2 ila 0.4 Hz) pasif 
hareket inputlarındaki tutarsızlık (mismatch) durumlarına duyarlılığı değişkendir. Kimileri hafif yorgunluk yaşarken 
bazıları yoğun kusma ve dehidratasyona kadar ağır atlatmaktadır. Genç insanlar ve kadınların daha duyarlı olduğu 
gösterilmiştir. Skopolamin ve H1-Antihistaminikler semptomların hafifletilmesinde kullanılmaktadır. 

Sonuç: Duyusal tutarsızlığı, azaltmaya yönelik davranış değişiklikleri ile ve farmakoterapi ile çeşitli hareket hastalığı 
semptomları kontrol altına alınabilmektedir.
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[S-36]

Sanal Gerçeklik ile Vestibüler Testler ve Rehabilitasyon
Mine Tuna
Erişçi Akademi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Vestibüler bozukluklarda tedavi, semptomatik ilaç tedavisi ve vestibüler rehabilitasyon terapisine dayanmaktadır. 
Vestibüler rehabilitasyon, özellikle kronik ve kompansasyon gelişmemiş vestibüler bozukluklarda altın standart 
olarak kabul edilmektedir. Vestibüler rehabilitasyon tedavisinin amacı hastaların günlük baş hareketleri sırasında baş 
dönmesini azaltmak, hareket modellerini yeniden öğretmek, ayakta dururken ve yürürken dengelerini geliştirmektir.

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Geleneksel vestibüler rehabilitasyon tedavisiyle, hastalara dinamik ve hızlı tempolu bir dünyanın 
zorluklarıyla baş edebilecekleri, günlük hayatta karşılaştıkları gerçekçi uyaranlar vermek mümkün değildir. Sanal 
Gerçeklikle vestibüler rehabilitasyon, gelişmiş görsel uyaranlarla hastaların gerçek dünyada karşılaştığı zorluklara 
daha iyi yaklaşabilmek amacıyla kullanılan bir teknoloji olarak son birkaç yıldır kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca 
bu Sanal Gerçeklik sistemine statik ve dinamik postürografi entegre edilerek statik ve dinamik postüral stabiliteyi 
artırmak ve çatışan duyusal bilgi üreten durumlarda görsel-vestibüler etkileşimleri iyileştirmek amaçlanmıştır. 
Araştırmalar, Sanal Gerçekliğin vestibüler rehabilitasyonun dışında, motor öğrenmeyi geliştirdiğini ve nörolojik 
hastaların denge ve yürüme rehabilitasyonunda avantajları olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Sanal Gerçeklik sistemiyle önce hastaların semisirküler kanalları ve otolit değerlendirmesi, her bir duyusal 
girdinin kullanımıyla postüral değerlendirmesi ve stabilite sınırları değerlendirmesi yapılarak disfonksiyonlar ve 
eşik değerleri saptanır. Sonra vestibüler sistem, postüral kontrol ve görsel bağımlılık için hastaya özel uyaranlarla 
rehabilitasyon yapılır.
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[S-37]

Otolojide Geriatrik Sendrom ve Önemi
Dinçer Cüre, Şeyma Keskin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın, Türkiye

Giriş: Artan yaşlı nüfusu birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden otolojide geriatrik 
sendrom, vestibüler kaynaklı baş dönmeleri ve düşmeler arasındaki ilişkinin kurulması erken tanı ve erken müdahale 
açısından son derece önemlidir. 

Gereç ve Yöntemler: Pubmed veritabanında “geriatrik sendrom”, “vestibüler disfonksiyon”, “düşme”, “düşme riski”, 
“otoloji” anahtar kelimeleri kullanılarak randomize kontrollü çalışmalar, sistematik derlemeler, meta analizler, 
elektronik veritabanı aramaları ve atıf izleme yoluyla literatür kapsamlı bir şekilde tarandı. 

Bulgular: Yaşlı nüfusun hızla artması, birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Düşmeler, yaşlılar 
arasında ölüme sebebiyet veren ve kasıtsız olarak gerçekleşen yaralanmaların en önde gelen nedenlerinden biridir. 
Yapılan çalışmalarda edinilen verilere göre, 65 yaş ve üstü kişilerin yaklaşık olarak %30’u ve 80 yaş üstü bireylerin de 
%40’ı her yıl düşmektedir. Genel olarak yaşlılarda farklı hastalık kategorilerine uymayan klinik durumları belirlemek 
için kullanılan “Geriatrik Sendrom” terimi ile vestibüler kaynaklı baş dönmeleri ve düşmeler arasında doğrudan bir 
ilişki olduğu bulunmuştur. 

Sonuç: Bu nedenlerden dolayı ortaya çıkan komplikasyonları önlemede spesifik vestibüler ve işitme testlerini de içine 
alan erken tanı ve bütüncül muayenenin, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek, düşme riski değerlendirme araçlarının 
kullanılması ve endike olarak görüldüğünde geriatrik sendromu olan hastaların vestibüler rehabilitasyon terapisine 
yönlendirilmesi önerilmiştir.
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[S-38]

Servis Kalitesinin Hasta Cihaz Kullanımı Üzerindeki Etkisi
Bahtiyar Çelikgün
İstanbul, Türkiye

Giriş: İşitme cihazları, işitme kayıplı bireylerin rehabilitasyonunda kullanılan elektronik işitsel protezlerdir. İşitme 
cihazlarının hastalara uygun bir şekilde uygulanması için, gerekli servis hizmetinin verilmesi gereklidir. Bu servis, 
cihazın doğru ayarlanması, arıza durumunda teknik servisin desteği ve hasta takibinden oluşmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Literatürde yer alan özgün araştırmalar ve ulusal-uluslararası istatistiklerden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.

Bulgular: İstatistiklere bakıldığında, 2021 yılında 466 milyon işitme kayıplı bireyin olduğu görülmektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre 2050 yılına gelindiğinde 900 milyon işitme kayıplı bireyin olacağı öngörülmektedir. Dünyada 
toplumun %6.1’inin işitme kayıplı olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde işitme kayıplı bireylerin yalnızca %4.1’i işitme 
cihazı kullanmaktadır. Yine yapılan araştırmalara bakıldığında ülkemizde doğru işitme cihazı uygulaması oranı 
%9’dur. Ayrıca ülkemizde buna rağmen hastaların yaklaşık %38’i cihaz aldığı merkeze bir daha gitmemeyi tercih 
etmiştir. Türkiye’de servis kayıtları incelendiğinde yıllık cihaz satışının yaklaşık yarısı kadar yıllık Teknik Servis 
girişi yapıldığı gözlenmiştir. Servis kaydı yapılan cihazların yaklaşık %80’i tamir için gelmektedir. Geriye kalan 
%20’lik kısım ise kanal içi cihaz montajı için gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında oldukça yüksek teknik servis 
girişinin olduğu görünmektedir. Literatüre bakıldığında, cihaz satın alımı sonrası memnuniyeti etkileyen unsurlar; 
işitme kaybı derecesi, işitme kaybı tipi, deneyimli veya ilk kullanıcı olma durumu ve cinsiyet olarak göze çarpmaktadır. 

Sonuç: Ülkemizde objektif doğrulama yapılmaması, cihaz kullanımına dair bilginin kısıtlı verilmesi, uzaktan ayar 
teknolojilerinin yeterince kullanılmaması, kulak izlerinin doğru alınmaması, cihaz ölçümlerinin cihazın teknik 
kapasitesinin test edilmesi (HIT) kullanılarak yapılmaması ve hastanın cihazlı durumunun anketler ile takip 
edilmemesi hasta memnuniyetini azaltan faktörler olarak düşünülmektedir.
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[S-39]

Tinnitus Hastalarında Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Ceyhun Cengiz
Yozgat Bozok Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Giriş: Bu çalışmada tinnitus hastalarında hemogram parametrelerindeki değişikliklerin ortaya konması 
amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada tinnitus şikayeti ile kulak burun boğaz polikliniğine başvuran ve bu başvurusunda 
hemogram tetkiki istenmiş olan 40 hasta çalışma grubunu oluştururken, tinnitus şikayeti olmayan ve herhangi bir 
kulak şikayeti bulunmayan, kontrol amaçlı hemogram tetkiki istenmiş olan 40 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Tüm 
hastaların başvuru sırasındaki hemogram tetkikleri incelendi. İki grup nötrofil/lenfosit (N/L) oranı, trombosit/lenfosit 
(T/L) oranı, MCV değeri, MPV değeri ve PDW değeri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma grubunda ortalama N/L oranı 1.93±0.79 iken, kontrol grubunda ortalama N/L oranı 
2.00±0.74 bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.710). Çalışma grubunda ortalama T/L oranı 
109.35±38.27 iken kontrol grubunda ortalama T/L oranı 116.90±32.76 bulundu. Bu fark da istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p=0.229). Benzer şekilde çalışma ve kontrol grubu arasında ortalama PDW değeri açısından 
(sırasıyla, 12.37±1.37-11.88±1.69) fark saptanmadı (p=0.160). Çalışma grubunda ortalama MCV değeri (85.38±6.41) 
kontrol grubundaki ortalama MCV değerinden (88.04±4.53) daha düşük saptandı. Bu fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p=0.036). Çalışma grubundaki ortalama MPV değeri (10.46±0.60) kontrol grubundaki ortalama MPV 
değerinden (10.15±0.74) daha yüksek bulundu. Bu fark da istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.048).

Sonuç: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında tinnitus hastalarında N/L oranı, T/L oranı, PDW değeri açısından bir 
fark saptanmamıştır. Kontrol grubuna göre tinnitus hastalarında daha düşük MCV değeri ve daha yüksek MPV 
değeri saptanmıştır. Daha geniş katılımlı çalışmaların desteklemesi durumunda MCV ve MPV tinnitus etyolojisinin 
aydınlatılması ve prognozunun belirlenmesi amacıyla kullanılabilir.
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[S-40]

İşitme Cihazı Kullanımı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Ender Şahin
Yozgat Bozok Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Giriş: İşitme kaybı, özellikle ileri yaş grubunda yaygın olarak görülür ve bireylerin iletişim becerilerinin ve sosyal 
ilişkilerinin önemli derecede bozulmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı kullanıcılarının 
memnuniyet düzeylerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya üçüncü basamak bir hastanenin kulak burun boğaz polikliniğine gelerek işitme 
cihazı verilmiş 30 hasta dahil edildi. Hastalar telefonla aranarak IOI-HA-TR (The International Outcome Inventory 
for Hearing Aids Türkçe versiyonu) anketi uygulandı. Anket sonuçları her soru için ayrı ayrı ve toplam skor olarak 
kaydedilerek istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 17 erkek 13 kadın toplam 30 hastanın ortalama yaşları 63.53±9.38 idi. Toplam 
IOI-HA-TR skoru ortalaması 27.70±4.67 olarak bulundu. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, hastaların çoğunda işitme cihazlarından yüksek derecede memnuniyet olduğu 
ve yaşam kalitelerinin arttığı söylenebilir. 
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[S-41]

Tedavi Dirençli Kulak Akıntısı Olan Kronik Otit Hastalarında Asit Borik Kullanımı ve 
Klinik Tecrübemiz
Nesrettin Fatih Turgut, Gökhan Akgül
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye

Giriş: Kronik süpüratif otitis media (KSOM), kulak zarı perforasyonu ve orta kulaktan persistan kulak akıntısı ile 
karakterize bir durumdur. Kronik süpüratif otitis media tedavisinde antibiyotikli kulak damlaları ön planda tercih 
edilmektedir. Yapılan çalışmalar KSOM tedavisinde antiseptik ajanların tedavide etkinliğini ortaya koymuştur. 
Çalışmamızda, dirençli kulak akıntısı olan KSOM tanılı hastalarda asit borik toz uygulamasının, tedavi etkinliği, 
ampirik tedavi tercihinde etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimize son bir yıl içinde, iki hafta topikal ve/veya oral tedavi almasına 
rağmen dirençli akıntı nedeniyle başvuran KSOM tanılı 28 hasta dahil edildi. Hastaların ilk başvurularında kulak 
akıntılarından kültür çubuğu ile kültür alındı. On dört hastaya kulak aspirasyonu sonrası asit borik toz uygulandı. Diğer 
hastalara aspirasyon sonrası ampirik tedavi başlandı. Üç gün sonra hastalar kontrolde tekrar değerlendirildi. Kulak 
kültür sonuçları ve antibiyogramlarına göre tedavi tercihleri düzenledi. Bir hafta sonra hastalar tekrar değerlendirildi. 
Topikal antibiyotik kullanım süreleri, kulak akıntı şiddetleri, kaydedildi ve her iki grubun sonuçları karşılaştırıldı.
On sekiz yaş altı hastalar, kronik hastalık varlığı, immünsuprese hastalar, sendromik hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Yirmi sekiz hastanın 15’i (%53) erkek, 13’ü (%47) kadındı. Asit borik tedavisi başlanan hastalardan 12’sinin 
(%85) Üçüncü günde muayene bulgularında düzelme saptandı. Bir hastada ise bir haftanın sonunda akıntı tamamen 
düzelmişti. Hastaların kültür antibiyogram sonuçlarına göre %39 hastada Pseudomonas aeruginosa üremesi oldu ve 
üremesi olanların %43’ünde siprofloksasin direnç tespit edildi. 

Sonuç: Bu çalışmada, başlangıç tedavisi olarak asit borik toz uygulanan hastalarda, topikal antibiyoterapi kullananlara 
göre ilk 72 saatte kulak akıntısının belirgin olarak azaldığı gözlendi. 
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[S-42]

Pediatrik Otolojik Acillere Yaklaşım
Murat Enöz
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Odyometri 
Programı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Pediatrik hasta grubunda görülebilen en sık otolojik acil hastaların başında akut süpüratif otitis media, dış kulak 
yolunda yabancı cisim, kulak ağrısı (otalji) ve daha nadir olarak otitis eksterna yer almaktadır.

Gereç ve Yöntemler: PubMed’de yer alan özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek hazırlanmıştır.

Bulgular: Pediatrik hasta grubunda, otolojik kaynaklı acil servise başvurma belirtilerinin başında kulak ağrısı ve 
kulak akıntısı yer almaktadır. Acil serviste en fazla tanı konulan otolojik hastalık akut süpüratif otitis media, dış kulak 
kanalında yabancı cisimdir. Pediatrik otolojik acil hastalıklar arasında daha nadir olarak otitis eksterna, fronkuloz 
ve mastoid apse yer almaktadır. Ağrı semptomu çocuk pediatrik hasta grubunda, işitme kaybına göre daha kolay 
açıklanabilen ve daha sık olarak bildirilen bir semptomdur. Genel literatür taramasında, otolojik acil hastalık nedeniyle 
başvuran pediatrik hasta gruplarında, kayıt edilen semptomlar arasında işitme kaybı, kulak ağrısına göre çok daha az 
sıklıkta yer almaktadır. Dış kulak yolunda yabancı cisim tanısı ya da otitis media tanısı olan pediatrik hasta grubunda, 
sadece kulak kaşıntısı belirtisi görülebilmektedir. Yine sadece ateş olması şikayeti ile başvuran hastalarda süpüratif 
otitis media tanısı konulabilmektedir. Impakte kulak kiri tanısı, pediatrik otolojik aciller arasında oldukça nadir olarak 
saptanmaktadır.

Sonuç: Pediatrik otolojik acil hastalıklarda, acil servise başvuran hastalarda, erişkinlerden farklı olarak sadece kulak 
ağrısı, kulak akıntısı, ateş ya da kulak kaşıntısı belirtilerinden bir tanesi bulunabilir. Bu hasta gruplarında acil kulak 
burun boğaz polikliniklerinde değerlendirilirken aileden öykü alınarak detaylı otoskopik muayenelerinin yapılması 
gerekmektedir.
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[S-43]

Kronik Gürültünün Santral İşitsel İşlemleme Becerilerine Etkisinin 
Değerlendirilmesi
Aydan İpek, İnci Adalı, Özlem Konukseven
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji, İstanbul, Türkiye

Giriş: Santral İşitsel İşlemleme, santral işitsel yollar aracılığıyla sesin işitme merkezlerinde frekans, zaman, 
lokalizasyon, işitsel dikkat vb. özelliklerinin anlamlandırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, 100 dB ve üzeri ses 
seviyesinde çalışan bireylere santral işitsel işlemleme testlerini uygulayarak kronik gürültüye maruz kalma süresi ve 
yaş faktörünün işitsel işlemleme becerilerine olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılan bireyler 20-40 arası (28 kadın, 52 erkek) ve 40-60 yaş (20 kadın, 56 erkek) 
olmak üzere iki ana grupta incelenmiştir. Her iki ana grup kronik gürültüye maruz kalmayan kontrol grubu, kronik 
gürültüye 1-3 yıl arası maruz kalanlar, kronik gürültüye 3-5 yıl arası maruz kalanlar ve kronik gürültüye 5 yıl ve 
üzeri maruz kalanlar olmak üzere dört alt grup olarak incelenmiştir. 20-40 yaş arası katılımcıların yaş ortalaması 
28.11±4.647, 40-60 yaş arası katılımcıların yaş ortalaması 47.09±5.051’dir. Tüm katılımcılara saf ses odyometri ve 
immitansmetrik ölçümler yapılmıştır. Katılımcılara İşitsel İşlemleme testlerinden; Frekans Paternleri Testi, Süre 
Paternleri Testi, Rastgele Aralık Tespit Etme Testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcılardan elde edilen Frekans Paternleri Testi, Süre Paternleri Testi Rastgele Aralık Tespit Etme Testi 
sonuçlarına göre gürültüye maruz kalma süresi arttıkça İşitsel İşlemleme test skorlarında düşüş gözlenmiştir (p<0.05). 
Tüm 40-60 yaş arası alt gruplar, 20-40 yaş arasındaki alt gruplara göre daha zayıf performans gösterdi ve sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışma ile katılımcıların kronik gürültüye maruz kalma süresi arttığında işitsel işlemleme becerilerinin 
giderek zayıfladığı ortaya çıkmıştır. Tüm alt gruplarda 20-40 yaş aralığındaki bireylerin, 40-60 aralığındaki bireylere 
göre işitsel işlemleme becerilerinin daha iyi olduğu gözlenmiştir.
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[S-44]

2000 Hz Tone Burst Uyaran ile İşitsel Beyinsapı Yanıtlarında Polarite Değişikliğinin 
Latans Üzerine Etkisi
Şeyma Arslanbaş, Burak Taşlı, Hacer Aksan, İnci Adalı, Ayşenur Küçük Ceyhan, Özlem Konukseven

İstanbul Aydın Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Tone Burst uyaran kullanımı ve polarite değişikliklerinin işitsel beyin sapı yanıtlarında latans değeri üzerine 
etkisiyle ilgili farklı çalışmalar ve polarite değişikliklerinin etkileri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. 
Çalışmamızda normal işitmeye sahip yetişkin bireylerde Tone Burst uyaran kullanılarak polarite değişikliğine bağlı 
V. dalga latans değerlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Yapılan otoskopik bakı, akustik immitansmetri ve odyometrik değerlendirme sonuçlarına 
göre normal, bir kulak patolojisi geçirmemiş, 18-25 yaş arasında 7 kadın (14 kulak) ve 8 erkek (16 kulak) toplam 
15 birey (30 kulak) çalışmaya dahil edildi. 2000 Hz’de; 80-60-40-20 dB nHL şiddetlerinde 21.1/sn tekrarlama 
sıklığında alternate-rarefaction-condensation polarite değişikliklerine göre V. dalga latans değerleri değerlendirildi. 
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS programı kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: 2000 Hz tone burst ABR yanıtlarında 80-60-40-20 dB nHL’de V. dalga latans değerleri değerlendirilmiştir. 
V. dalga latans ölçüm ortalamaları 80 dB nHL’de; alternate (6.27±0.29), condensation (6.36±0.37), rarefaction 
(6.25±0.29), 60 dB nHL’de; alternate (6.81±0.34), condensation (6.85±0.40), rarefaction (6.78±0.31) polariteleri için 
istatistiksel olarak benzerlik gösterdiği saptandı. İstatistiksel değerlendirmede 80-60-40-20 dB nHL şiddetlerinde 
farklı polaritelerde latans değerleri için (p<0.05) anlamlı sonuç elde edilmedi.

Sonuç: Polarite değişikliklerinin 2000 Hz Tone Burst uyaranda V. dalga latans sonuçları üzerine etkisi anlamlı 
bulunmadı. Daha büyük örneklem grubu ve diğer frekansa spesifik tone burst uyaranlarla polarite değişikliği için ileri 
ki çalışmalarla araştırılmaya ihtiyaç vardır.
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[S-45]

TÜBİTAK 2209-A Hazırlık Aşamaları
Dilara Bektaş
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik eden bilim yarışmaları öğrencileri akademik 
açıdan geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı; TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 
tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmalarından ve odyoloji lisans öğrencilerinin 
hazırlayabileceği proje formatı olan 2209-A projesinde desteklenen bir proje deneyimini ortaya koymaktır. 
Süreçlerinin incelendiği proje “Sınıf Öğretmelerinin İşitme Kayıplı Öğrencilere Yönelik Farkındalık ve Bilgi 
Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı ve 2019/2. Dönem 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında desteklenmekte olan 1919B011901588 kodlu projedir.

Gereç ve Yöntemler: Literatürde bulunan çalışmalardan alınan bilgiler, örnek TÜBİTAK 2209-A projesi ve 
TÜBİTAK’ın web sitesinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bulgular: Proje hazırlamanın ilk aşaması; çağrı metninde yazanları doğru anlamak ve gereklilikleri yerine 
getirmektir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencisinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem 
ve yükümlülükleri kapsar. Kabul edilen bir projenin incelenmesi, başvuru aşamasında yaşanan olumlu ya da olumsuz 
durumların ortaya konulması TÜBİTAK projesi yazmak isteyen lisans öğrencilerine fikir edinmeleri açısından 
yardımcı olacaktır. 

Sonuç: İncelenen süreçte kazanılan deneyimler; proje geliştirmeye daha çok gündelik problemler doğrultusunda karar 
verildiği, proje sürecinde belli basamakları takip ederek planlanan iş paketi doğrultusunda hareket etmenin katkıları, 
karşılaşılan problemlere karşı kriz yönetimi, gündelik problemleri doğru analiz etme ve projenin tamamlanması 
durumunda ilgili konudaki bilgi düzeyinin kişideki artışı olarak belirlenmiştir. Bu deneyimlerin yanında danışmanın 
verdiği destek ve önerilerin değerinin oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda proje yapmaya yeni 
başlayacak lisans öğrencilerine araştırma yapma ve karşılaşılan zorlukları aşma gibi önerilerde bulunulabilir.
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[S-46]

Timpanometri ve Timpanogram Çeşitleri
Gözde Çelepi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Odyometri Programı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Timpanometri; orta kulak sisteminin atmosfer basıncındaki dinamik değişikliklere ve akustik uyarana karşı 
tepkisini ölçerek, orta kulak fonksiyonları hakkında bilgi veren bir odyolojik testtir. Bu test, dış kulak kanalına prob 
yerleştirilerek çeşitli seviyelerde pozitif ve negatif basınç verilerek yapılır. 

Gereç ve Yöntemler: PubMed arama platformundaki ilgili özgün araştırmalar ve meta analizler derlenerek 
sunulmuştur. 

Bulgular: Timpanometri akustik iletkenlik ve orta kulak basıncı hakkında bilgiler verir. Dış kulak yolundan gelen 
sese karşı kulak zarı ve orta kulağın gösterdiği direnç toplamı akustik impedans, kulağın sesi iç kulağa iletme yeteneği 
akustik admittans, impedansın tersi yani enerjinin akışının kolaylığı da kompliyans (esneklik) olarak tanımlanır. 
Timpanogram ise ölçülen impedans ve kompliyansın grafik şeklinde sunulmuş hâlidir. Timpanogram grafiğinde X 
ekseni verilen basıncı, Y ekseni kompliyansı gösterir. Y ekseninde kompliansın tepe noktası, X eksenindeki karşılığı 
olan orta kulak basıncını verir. Timpanogram grafiğine bakılarak kulak kanalı hacmi, orta kulak basıncı ve maksimum 
kompliyans seviyesi hakkında bilgi edinilir. Timpanogram değerlendirilmesinde tepe noktası amplitüdü ve tepe 
noktasının basınç değeri iki önemli kriter olarak karşımıza çıkar. Tip A Timpanogram: Normal timpanogram olarak 
tanımlanır. Kompliyans tepe noktası -100 ile +50 daPa basınç aralığında oluşmuştur. Maksimum komplians değeri 
0,39 ile 1,30 cc arasındadır. Tip As Timpanogram: Kompliyans tepe noktası normal basınç aralığındadır. Ancak 
maksimum kompliyans değeri 0,39 cc’nin altındadır. Tip Ad Timpanogram: Kompliyans tepe noktası normal basınç 
aralığında olan ancak maksimum kompliyans değeri 1.30 cc’nin üstünde olan timpanogramdır. Tip B Timpanogram: 
Kompliyans tepe noktası yoktur. Yani kulak kanalına verilen basınç değişse de kompliyans aynı seviyede kalır. Tip C 
Timpanogram: Maksimum kompliyans değeri normal aralıktadır. Ancak tepe noktası -100 daPa’dan daha negatiftir. 

Sonuç: Tip A timpanogram otosklerozun başlangıç evresinde, Tip As timpanogramda otoskleroz ve timpanoskleroz 
görülür. Tip Ad timpanogramda atrofik zar ve kemik zincir kopukluğu görülür. Tip C timpanogramda östaki 
disfonksiyonu, Tip B timpanogramda ise seröz otitis media ve büyük orta kulak tümörleri görülür.
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[S-47]

Sahadan Endüstriyel Odyoloji
Eyüp Çağdaş
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Endüstriyel Odyoloji; endüstriyel gürültü, titreşimler, patlamalar ve gürültüye bağlı işitme kayıpları hakkında 
araştırmalar yapan aynı zamanda endüstriyel gürültüden korunma yöntemleri ile gürültüye bağlı işitme kayıplarının 
değerlendirilmesini sağlar. 

Gereç ve Yöntemler: Literatürde bulunan çalışmalardan alınan bilgiler ve yapılan saha araştırmaları doğrultusunda 
hazırlanmıştır.

Bulgular: Gürültülü akustik ortamlarda gürültü ölçümlerinin yapılması, bu ortamlarda yaşayan ve çalışanların işitme 
sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemlerin alınması, gerektiğinde uygun rehabilitatif müdahalenin yapılmasını 
amaçlar. Bu çalışmanın amacı; Endüstriyel Odyologun görevlerini ve Odyologun sahada hangi alanlarda görev 
yaptığını ortaya koymaktır. Çalışması sırasında sadece literatür taraması yapılmayıp sahadan bilgiler alınmaya 
çalışılmıştır. Endüstriyel Odyoloji konusunda Odyologun görevlerini ortaya koymanın işverenleri ve çalışanları 
odyolojik açıdan olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Sonuç: Yapılan literatür taramasında, sahada görev yapan Odyologların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Odyoloji 
camiasının endüstriyel alanda daha aktif olması istihdam açısından Odyologları sevindirirken işyeri gürültü 
maruziyetini de azaltacaktır. 






